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І. ДІАЛОГ ЦИВІЛІЗАЦІЙ:  
ВИКЛИКИ ХХІ ст. 

 
Олег Рафальський  

 
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ  

ДІАЛОГУ ЦИВІЛІЗАЦІЙ 
 

Стаття присвячена політологічному аналізу сучасних поглядів 
на проблему діалогу цивілізацій. Цивілізація трактується як комп-
лексне явище, яке має складну структуру й включає у себе політичні, 
економічні, етнічні, культурні й релігійні феномени, певний спосіб 
життя. Автор розкриває поняття діалогу цивілізацій як комуніка-
ційну взаємодію, яка сприяє розв’язанню наявних спільних проблем 
на основі принципів толерантності й збереження культурної 
багатоманітності світу. Доведено, що діалог цивілізацій – це рівно-
правна взаємодія економік, політичних систем, культур, а основа і ме-
та цього діалогу – взаєморозуміння в усіх сферах життєдіяльності 
(соціокультурному, аксіологічному, конфесійному, мовному тощо).  

Ключові слова: цивілізація, діалог цивілізацій, політика, політич-
на культура. 

Rafalskyi O. Modern views on the problem with dialogue of 
civilizations. The article is devoted to the political analysis of modern 
views on the problem with dialogue of civilizations. Civilization is 
interpreted as a complex phenomenon, which has a complex structure and 
includes political, economic, ethnic, cultural and religious phenomena, a 
certain way of life. The author reveals the concept of dialogue among 
civilizations as communication interaction that contributes to solving 
the existing common problems on the principles of tolerance and the 
preservation of cultural diversity in the world. It is proved that the 
dialogue of civilizations – is equal interaction of economies, political 
systems, cultures, and the foundation and purpose of the dialogue – 
understanding in all spheres of life (social and cultural, axiological, 
religious, linguistic, etc.). 

Key words: civilization, the dialogue of civilizations, politics, political 
culture. 
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Треба зазначити, що понятійний конструкт «діалог цивілі-
зацій» є доволі поширеним. Однак його змістовна виправданість 
містить чимало суперечностей, які здебільшого залишаються на пе-
риферії уваги.  

По-перше, незважаючи на окремі застереження, концептуальні 
положення А. Тойнбі, О. Шпенглера, М. Данилевського і С. Гантінг-
тона все ж вважаються найбільш респектабельними для аналізу 
перспектив культурно-цивілізаційної взаємодії. Проте точки зору 
цих вчених теж інколи суперечливі або однобічні. 

По-друге, концепт «діалогу цивілізацій» опиняється під аргу-
ментаційним тиском з огляду на особливості понятійної демаркації 
культури та цивілізації. Можна виокремити такі консенсусні для 
фахового середовища аспекти змістовного, сутнісного розмежування 
культури та цивілізації: 

а) якщо культура є внутрішнім надбанням людини, яке роз-
криває її своєрідність, унікальність і неповторність, то цивілізація 
являє собою зовнішній щодо людини світ, сферу уніфікації і стан-
дартизації; 

б) якщо культура передбачає наявність у тому чи іншому виг-
ляді світоглядного ідеалізму і релігійного світосприйняття, за від-
сутності якого неможлива будь-яка духовність як рушійна сила 
культури; то цивілізація, як правило, – це сума об’єктивних явищ, 
які визначають спосіб життя соціуму і особи. Як зазначав з цього 
приводу Микола Бердяєв, культура має душу, а цивілізація – тільки 
методи і способи; 

в) якщо культура тісно пов’язана з расовою і національною спе-
цифікою людських груп, то на рівні цивілізації превалюють уніфі-
каційні й глобальні чинники типу географічної, расової, релігійної 
спрямованості (тут варто пригадати переконливу аргументацію 
Євгена Маланюка з приводу того, що безнаціональної культури не 
існує – безнаціональною може бути лише цивілізація). Саме тому во-
на може включати у себе різні етноси, наприклад, Римська цивілі-
зація тощо. 

Отже, цивілізація – більш складна структура, ніж суспільство, 
держава. Вона включає у себе політичні, економічні, етнічні, куль-
турні і релігійні феномени, а також спосіб життя. Було б неправи-
льно, провівши класифікацію цивілізацій за одним критерієм, не 
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розглянути інші. Адже на цю проблему треба дивитися комплекс-
но. Наприклад, класифікують цивілізації за релігійним критерієм: 
християнська цивілізація, ісламська, іудаїстська, буддистська та інші. 
Але чи достатньо класифікації тільки за критерієм релігії? Ні. Кожна 
із глобальних релігійних цивілізацій існує у своїй регіональній формі, 
яка має свою культуру, мову, спосіб життя. Іспанія і Росія вва-
жають себе християнськими регіональними цивілізаціями. Але ми 
знаємо, наскільки культура і спосіб життя їх відрізняються. Туреччи-
на і Алжир входять у глобальну ісламську цивілізацію. Але вони 
відрізняються етнічно, мовами, способом життя, культурою. 

Тому – одні риси мають глобальні цивілізації – наприклад, єв-
ропейська і азійська, за якими їх можна порівнювати. Але в сере-
дині кожної з них є численні регіональні цивілізації. Наприклад, 
Україна у період бездержавності входила частинами: у європейську 
цивілізацію (Австро-Угорщина) і євроазійську цивілізацію (Російська 
імперія); потім більш ніж 70 років у євроазійську цивілізацію 
повністю (СРСР), а зараз прагне йти у європейську цивілізацію (єв-
роінтеграція). 

Для чого я навів ці приклади? Для того, щоб ми виокремлю-
вали глобальні, регіональні і навіть локальні цивілізації.  

То якими ж є сучасні погляди на проблему діалогу циві-
лізацій?  

Один з полюсів (песимістичний) належить концептуальному 
підходу, згідно з яким цивілізації є принципово несумісними пара-
дигмальними утвореннями, тому повноцінний, а – тим більше – 
взаємовигідний діалог між ними неможливий.  

Інший концептуальний полюс належить твердженням, відповід-
но до яких ефективний діалог між цивілізаціями цілком можливий 
і навіть самоочевидний, а на заваді йому стоять лише деякі зовнішні 
чинники – зокрема, незацікавленість політичних і управлінських еліт, 
фінансово-економічних кланів тощо.  

Утім, більшість сучасних поглядів знаходиться між цими 
концептуальними полюсами і зводяться вони так чи інакше до 
того, що взаємовигідний діалог, взаємодія між цивілізаціями 
можливі, але на заваді їм стоять чимало істотних факторів, які 
потребують від партнерів по цивілізаційному діалогу взаємних 
зусиль і компромісних кроків назустріч.  



0  

 8 

НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 3-4(83-84) 

Під діалогом у цьому разі слід розуміти таку комунікаційну взає-
модію, яка сприяє розв’язанню наявних спільних проблем (безпеки, 
економіки, екології тощо) на основі принципів толерантності й збере-
ження культурної багатоманітності світу.  

Принагідно зазначимо, що концепція діалогу між цивілізаціями 
була кілька разів відображена в резолюціях Генеральної Асамблеї 
ООН. Першою резолюцією, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 
з цього приводу, стала резолюція 53/22 1998 року, якою 2001 рік був 
проголошений Роком діалогу між цивілізаціями під егідою Органі-
зації Об’єднаних Націй. 

Незважаючи на увагу, яку приділяла Генеральна Асамблея ООН 
у своїй діяльності концепції діалогу між цивілізаціями, і прийняту 
нею низку резолюцій, необхідно зауважити, що ці резолюції мають 
дещо абстрактний характер і не розкривають належним чином сут-
ність концепції діалогу між цивілізаціями, наслідком чого є відсут-
ність дієвих заходів на рівні світового співтовариства з її реалізації.  

У наш час конфлікт цивілізаційних цінностей розгортається як 
глобальне суперництво за участі різних цивілізаційних полюсів 
сили. Припущення Семюеля Гантінгтона про високу вірогідність і 
навіть неухильність зіткнення деяких цивілізацій унаслідок «універ-
салістських претензій Заходу» або Сходу чим далі, тим більше набу-
вають реалістичних ознак. Це відбувається як наслідок об’єктивного 
історичного процесу, так і авантюристського курсу політичних еліт, 
які вважають себе носіями, з їхнього погляду, найбільш прогре-
сивної цивілізації в сучасному світі, а тому можуть і навіть повинні 
кинути виклик культурній та національній ідентичності держав, що 
належать як до західної, так і східних цивілізацій. 

Зрештою, коректно вести мову не лише про експансію західних 
культурних цінностей, а й про новий експансіонізм Росії. Насправ-
ді кожна глобальна або регіональна цивілізація, за рідкісним винят-
ком, містить геном експансіонізму, який спонукає, підштовхує її до 
максимального поширення свого впливу, до переформатування ку-
льтурно-цивілізаційних обрисів світу за власним образом і подобою. 
Але є і стабільні регіональні цивілізації, наприклад, Швейцарія, 
Україна, які прагнуть тільки самозбереження. 

Отже, доводиться констатувати, що справжній діалог між ци-
вілізаціями є сумнівним і навіть неможливим без зміни такої 
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контрпродуктивної і навіть згубної парадигми. Фундаментальний 
науковий принцип констатує: якщо партнери по діалогу опинились 
у заплутаній ситуації, то їм варто повернутися до того місця, де по-
чинаються аргументаційні різнотлумачення.  

З нашої точки зору, діалог цивілізацій – це рівноправна взає-
модія економік, політичних систем, культур, що заснована на взаємо-
розумінні. Основа і мета діалогу цивілізацій – взаєморозуміння в 
усіх істотних для сучасної життєдіяльності аспектах – соціокультур-
ному, аксіологічному (усвідомлення і розуміння цінностей іншої 
культури, партнера по діалогу), конфесійному, мовному і т. ін. Діа-
лог цивілізацій апріорі передбачає взаємоповагу і взаємовплив різних 
цивілізаційних явищ і тенденцій, а також конструктивну взаємодію в 
інтересах людства. 

Загалом слід визнати, що альтернативи міжцивілізаційному 
діалогу майже не існує, оскільки лише він у змозі гармонізувати 
життєдіяльність людства сучасного формату. Хоч і залишаються ще 
авантюристи, які цю альтернативу бажають перекреслити. 

Тому орієнтація на співробітництво, прогресивний розвиток, 
на невтручання у внутрішні справи інших країн, інтеграція досвіду 
предків і сьогоднішнього покоління, соціальна і політична справед-
ливість у відносинах цивілізацій і країн – майбутнє світової цивілізації. 
 

 
Анатолий Легчилин,  

Зафир Элдем  
 

ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ  
ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ МИРА 

 
У статті досліджуються соціально-гуманітарні проблеми діа-

логу цивілізацій. Увага зосереджена на культурологічних, політичних 
і релігійних аспектах цього процесу. Запропоновано можливі шляхи 
налагодження конструктивного діалогу між Заходом і Сходом. 

Ключові слова: цивілізація, діалог культур, політика, гендер, 
релігія.  

Legchilin A., Eldem Z. The dialogue of civilizations in the context of 
a globalizing world. The article deals with social and humanitarian issues 
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of dialogue of civilizations. The focus is on cultural, political and 
religious aspects of the process. The possible ways of establishing a 
constructive dialogue between East and West are given. 

Key words: civilization di alogue of cultures, politics, gender, religion. 
 
Сегодня, пожалуй, нет социально-гуманитарной темы более 

актуальной, назревшей и одновременно столь широко обсуждаемой, 
чем диалог цивилизаций. Ее общие параметры и отдельные конкрет-
ные аспекты – культурологические, политические, религиозные – 
стали предметом рассмотрения и изучения многими международ-
ными и национальными организациями на разных уровнях во всех 
концах мира.  

Одна за другой проходят конференции, симпозиумы, встречи, на 
которых представители духовенства и правительственных органи-
заций, писатели и ученые, деятели культуры и общественных орга-
низаций под различными углами зрения анализируют ключевые сто-
роны этого вопроса. Данной теме посвящены многие исследования и 
публикации. 

Год от года проблема противостояния цивилизаций и культур 
становится все злободневнее. Мы сталкиваемся с ней практически 
каждый день. Сегодня вопросы межцивилизационного разлома 
вышли на первый план, и речь, прежде всего, идет о христианской 
и мусульманской цивилизациях. Некоторые эксперты приравнивают 
угрозу межцивилизационного раскола к таким вызовам, как опас-
ность международного терроризма и распространение оружия мас-
сового поражения. Особое беспокойство многих ученых и политиков 
вызывает фактически начавшаяся холодная война между Западом 
и исламским миром. Подобных проявлений становится с течением 
времени все больше, наибольшая напряженность проявляется на 
линиях цивилизационного раскола, а острота конфликтных ситуа-
ций нарастает. 

Попробуем разобраться, на чем основываются подобного рода 
утверждения, которые характеризуют именно таким образом нашу 
современность. Прежде всего, обратимся к самой современности, ко-
торую трудно точно определить. 

Для одних ученых «современность» заключает в себе культур-
ный образ действий, при котором люди пользуются преимуществом 
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технологического прогресса для того, чтобы жить и иметь отношения 
с другими людьми посредством «новых», нежели «до-современных» 
или «традиционных» способов. Другие определяет современность 
как новый показатель человеческой жизни, сформированной, глав-
ным образом, возрастающей рационализацией и техническими воз-
можностями глобального обмена между культурами и людьми 
немыслимыми в «до-современной» эре. 

 Для некоторых современность означает введение тем или иным 
способом западных идеалов, норм и т.д., для которых это слово часто 
становилось эвфемизмом. Подобный взгляд присущ таким мислите-
лям, как Самюэль Хантингтон, чьи работы о «столкновении цивили-
заций» отражают мышление многих интеллектуалов и политичес-
ких деятелей Запада. Западная цивилизация, читаем мы в его книге 
«Столкновение цивилизаций и передел миропорядка», опирается 
на принципы индивидуализма, либерализма, конституционализма, 
прав человека, равенства, свободы, законности, демократии, созда-
ния свободных рынков, разделения церкви и государства. Убеж-
денные в этом люди часто видят себя как носителей миссии, заклю-
чающейся в том, чтобы «довести» просвещенный образ жизни тем 
людям, которые до сих пор остаются удерживаемые в отсталости, 
суеверии и обскурантизме.  

В понимании Запада, целью является навязывание определенных 
понятий, символов и ценностей, которые выгодны, прежде всего, 
ему. Причем делается это под лозунгами демократии, либо на осно-
вании «научных» выкладок. Например, существует «теория» о том, 
что мусульманские страны завидуют Западу, потому что отстали 
навсегда, и Западу нужно их-де образовывать, просвещать. Предста-
вители данной цивилизации пытаются реанимировать такие понятия, 
как «цивилизаторская миссия», «бремя белого человека» и пр. По 
сути дела, «под разными соусами» подается тезис о том, что в основе 
конфронтации Запада и мусульманского Востока лежат специфичес-
кие особенности Ислама, якобы присущие ему воинственность и 
экстремизм. На Западе превалирует снисходительное отношение к 
Исламу и взгляд на него свысока, как к религии более низкого 
уровня. Эти нотки превосходства проявляются достаточно широко 
и среди политических деятелей, и среди интеллектуалов, а также в 
средствах массовой информации. 
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Эти принципы, извлеченные из убеждений некоторых евро-
пейских философов XVIII – XIX веков, вместе составляют идеоло-
гию, которую иногда называют «модернизмом». Образ жизни, 
предлагаемый в модернизме, ставит под вопрос утверждение прин-
ципов классической этики, этики приоритета духовности, добра и 
справедливости, предлагая заменить их поисками индивидуальной 
независимости, движимых набором социально закодированных цен-
ностей, подчеркивающих приоритет изменения над целостностью, 
количества над качеством, эффективного производства, власти и 
прибыли над симпатиями к традиционным ценностям или призва-
ниям в общественной и личной жизни. В своей крайности модернизм 
возводит на престол одну экономическую стратегию, ориентирован-
ную на потребителя как безошибочное средство к технологическому 
прогрессу, который также устранит общественные волнения и фи-
зический дискомфорт. Данные ценности закреплены понятиями под-
хода к жизни, который возвышает права личности, обязанности каж-
дого человека для достижения самореализации, веры в науку как 
решение многих жизненных проблем, скептическое отношение к ут-
верждениям религии и приверженности к исключению религиозных 
убеждений из самоуправляющихся областей политики и экономики.  

Современный век многим людям принес невиданный прогресс, 
процветание и свободу. Для других же он стал веком подчинения, 
унижения и обнищания. Наш мир полон резкого неравенства и па-
радоксов. Это – мир, в котором доход трех самых богатых людей 
планеты часто больше совокупного дохода ряда наименее развитых 
стран мира, это – мир, в котором современная медицина каждый день 
совершает чудеса и в тоже время тысячи человек ежегодно умирают 
от не поддающихся профилактике болезней, это – мир, в котором 
миллионы детей не имеют доступа к образованию, это – мир, в ко-
тором, несмотря на наличие многосторонних пактов и институтов, 
международное сообщество подчас предстает беспомощным перед 
лицом конфликтов и геноцида. Для большинства людей свобода  
от нужды и свобода от страха остаются и по сей день недости-
жимыми. 

Заметна еще одна специфика с точки зрения анализа историчес-
кого процесса развития ментальности современной цивилизации. Так, 
Норберт Элиас в очерке »Изменения в равновесии Мы–Я» (1991г), 
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написанном почти через пятьдесят лет после «Процесса цивилизации», 
развивая далее свою теорию, уделяет основное внимание отношениям 
между индивидуумом – мною, и социально-общественной группой – 
современным государством. В этом контексте изменились и 
традиционные представления в психологии народов. Как он заметил, 
нарушилось равновесие отношений Мы – Я. Ранее семья, деревня или 
племя представляли собой наиболее ценные независимые «группы 
выживания» для индивидуумов. С развитием национального госу-
дарства и становлением общества более сложным и основанным на 
все увеличивающихся длинных цепочках взаимозависимости семей-
ные и племенные отношения утратили свою важность. Преобладание 
«образа Мы» отражается на характере «образа Я», его артикуляции 
и уровне независимости. Как заметили социальные психологи, 
автономность индивидуума менее выражена в общественной группе, 
где преобладают семейные или племенные отношения, чем в общест-
венной группе, интегрированной в национальное государство. Суще-
ствует большое различие между тем, что означает быть индивиду-
умом – самим собой – в современной среде, где преобладающую 
роль играет социально-общественная интеграция, осуществляемая 
посредством национального государства, и тем, что значит быть им в 
местном сообществе, семье или племени. 

 Затронем еще один аспект проблемы развития современного 
этапа цивилизации, а именно – феномен глобализации. В социаль-
ном, политическом и экономическом плане Запад, хотя и движет 
глобализацию, но и сам подвергается угрозе со стороны некоторых 
ее тенденций. Вследствие проницаемых границ, возрастающих по-
токов людей из бедных стран в богатые, неинтегрированных со-
обществ иммигрантов и трансграничного распространения факторов 
экономической, экологической, медицинской и даже физической 
безопасности резко увеличивается разрыв между странами, стали 
более контрастными барьеры цивилизации. Разнообразие культур-
ной самобытности является составной частью опыта человечества, 
и с этой точки зрения его должно уважать и поощрять. Так, традиции 
и обычаи играют ключевую роль в развитии и передаче самобыт-
ности современности. Но неумолимое устремление к «глобализован-
ному» миру бросило вызов самобытности групп во многих уголках 
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мира. Прогресс, достигнутый во второй половине ХХ столетия, дал 
различным государствам и культурам возможность более легко об-
щаться, обсуждать их интересы на более ровном переговорном 
поле и преследовать общие цели, сохраняя в то же время свою ин-
дивидуальную самобытность и систему убеждений. Однако вместо 
этого развилась международная система, открывающая перспективу 
однородности культур вкупе с перемещением семей и общин в 
результате урбанизации, отказом от традиционного образа жизни 
или разрушения его, а также ухудшением состояния окружающей 
среды. Если же общества ощущают, что им угрожает маргинали-
зация, сужение выбора в отношении своего будущего или даже уг-
нетение и уничтожение, то некоторые из них неизбежно отвечают 
путем более энергичного утверждения своей исконной самобытнос-
ти. Причем, часто в резко радикальной форме. Аналогичным обра-
зом, некоторые материалы, появляющиеся в странах и рисующие 
большей частью в негативном свете другие общества, подпитывают 
поляризацию. Употребление таких выражений, как «исламский 
терроризм» на Западе и «современные крестоносцы» в мусульманс-
ком мире, усугубляют взаимную враждебность.  

Еще один важнейший компонент современных форм цивили-
зации – это место и роль религии. В период между серединой XIX 
и до середины ХХ столетия многие интеллектуальные и политичес-
кие элиты полагали, что модернизация подавит жизнеспособность 
религии. По мере того, как люди богатели, пользовались все большей 
политической свободой и достигали более высокого уровня образо-
вания, гласила аргументация, что также будет прогрессировать секу-
ляризация и отрицание религии, низводя религию к гораздо менее 
значительной роли в мировых делах. Но в последние десятилетия 
почти каждая великая мировая религия опровергает это предположе-
ние и играет ту или иную политическую роль. Во многих обществах 
растет поддержка в пользу усиления роли религии в общественной 
жизни. В большинстве случаев это желание выражается в миролю-
бивой форме, упорно продолжая существовать в мире, который, по 
мнению многих, все больше становится враждебным к вере. Однако 
незначительная часть движимых религиозными мотивами групп в 
мире участвует в насильственных акциях. 

Крайне важно признать, что ни одна мировая религия не попус-
тительствует убийству невинных людей или одобряет его. Все они 
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проповедуют идеалы сострадания, справедливости и уважения вели-
чия жизни. Однако во многих конфликтах, вспыхивавших в разных 
частях мира, религия использовалась для оправдания нетерпимости, 
насилия и даже лишения жизни. Значительное число насильственных 
и террористических актов было совершено радикальными группами 
на почве религии. Из-за этих актов некоторые люди воспринимают 
ислам как религию с врожденным насилием. Такие утверждения в 
лучшем случае явно неправильны, а в худшем – продиктованы злым 
умыслом. Они углубляют разделение и усиливают опасную взаимную 
враждебность между обществами. Как заметил Ф. Гюлен, один из 
самых влиятелных современных исламских деятелей, «в действи-
тельности ни одна божественная религия не была основана на конф-
ликте, будь это религия, представленная проками Мусой, Исой или 
Мухаммадом (с.а.с.). Напротив, эти религии, особенно ислам, строго 
настроены против беспорядка, интриг, конфликта и притеснения. 
Ислам означает мир, безопасность и благополочие. Таким образом, – 
констатирует Ф. Гюлен, – в религии, основанной на безопасности и 
глобальном мире, война и конфликт являются не основополагающими, 
а исключением, которого следует избегать и которое привязано к 
чрезвычайно жестким правилам» [1, с. 349]. 

На самом деле, несмотря на исторические периоды напряжен-
ности и столкновения, выгодная торговля и познавание друг друга 
были отличительными чертами отношений между христианством, 
исламом и иудаизмом с их самых первых времен и до сегодняш-
него дня. В Средние века исламская цивилизация была крупным 
источником инноваций, получения знаний и научного прогресса, 
которые содействовали возникновению Возрождения и Просвеще-
ния в Европе. Исторически при мусульманском правлении евреи и 
христиане в значительной степени пользовались свободой вероиспо-
ведания. Многие из них добились высокого политического положе-
ния, причем в различные периоды истории евреи находили убежище 
в мусульманских империях, дабы избежать дискриминации и пресле-
дования. Аналогичным образом в последние столетия политические, 
научные, культурные и технологические достижения на Западе ока-
зали влияние на многие аспекты жизни в мусульманских обществах и 
многие мусульмане стремились эмигрировать в западные государства 
отчасти потому, что там имелись политические свободы и экономи-
ческие возможности.  
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Следующий новый аспект современности – экономическое от-
чуждение, порождающее феномен виктимизации цивилизаций. Это 
особенность того, что, начиная с середины XX века, стала наблюда-
ться тенденция в монополизации роста производства экономической 
прибыли и усиление все большей конкуренции между растущими 
суверенными государствами. Экономическое неравенство в мире уве-
личивается поразительными темпами, а возрастающий разрыв между 
богатыми и бедными странами играет важную роль в нагнетании 
возмущения и эрозии глобальной солидарности.  

Немаловажен и актуален в культурологическом плане для ны-
нешнего этапа цивилизации и феномен образования. В современной 
реальной жизни четко сложилось два подхода к получению образо-
вании: образование для работы и для жизни. Задачи развития по-
прежнему заставляют ориентировать реформу образования почти 
исключительно на удовлетворение потребности в подготовке моло-
дых людей для целей занятости. Такая ориентация приводит к дисба-
лансу в системе образования, когда имеет место разделение между 
техническим и математическим образованием, с одной стороны, со-
циальными и гуманитарными дисциплинами – с другой, причем цен-
ность последних, как экономически непродуктивных, девальвируется. 
Такое раздвоение знаменует собой разрыв, противостояние и непо-
нимание того, что именно гуманитарное знание важно с точки зрения 
интегрирующих и мультидисциплинарных подходов к образованию, 
нацеленных на подготовку студентов к сложности, неоднозначности 
и постоянной изменчивости жизни в многокультурном мире. 

Культурное отчуждение среди молодежи – как грань современ-
ности. В культурном отчуждении молодых людей играют роль раз-
личные факторы: отсутствие образцов для подражания; ограниченные 
возможности обсуждения проблем, волнующих молодых людей в их 
культурной и религиозной среде; дисбаланс в сфере культуры 
между продуктами, представляющими западную молодежь, и про-
дуктами, предназначающимися, главным образом, для незападных 
аудиторий. Все это не только сказывается на возможностях содер-
жательного культурного диалога, но и пагубно влияет на то, как мо-
лодые люди смотрят на себя и свою собственную культуру.  

Вызовы миграции. Почти каждое государство является как  
страной происхождения, так и назначения для мигрантов. В мире 
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с проницаемыми границами, быстро развивающимися средствами 
транспорта и коммуникации, глобализованной экономикой, разным 
народам суждено взаимодействовать через постоянную миграцию, 
которая предъявляет новые вызовы, особенно принимающим стра-
нам. От того, как этот динамичный процесс характеризуется в СМИ, 
обсуждается политическими и культурными лидерами и управляется 
руководителями, зависит, будет ли население смотреть на расширяю-
щееся разнообразие как на источник силы или как на угрозу. 

Гендерный дисбаланс. Прогресс в достижении гендерного ра-
венства по-прежнему идет во многих частях мира мучительно медлен-
но: из миллионов детей, которые не ходят в школу 70% составляют 
девочки, из миллионов взрослого населения, не умеющего читать, 
на долю женщин приходится две трети, а из миллиарда человек, 
живущих в нищете, доля женщин и девочек составляет три пятых.  

Пожалуй, достаточно слов о «современности», которая породила 
множество проблем, связанных с развитием различных аспектов 
взаимосвязи цивилизаций. 

Мировое сообщество предприняло попытку разорвать этот по-
рочный круг. Сегодня все больше появляется сторонников подхода 
к современной противоречивой жизни, когда она рассматриваются 
как совместимый результат диалога совершенно различных принци-
пов, на которых построена цивилизованная жизнь.  

 Нужно налаживать равноправный конструктивный диалог меж-
ду Западом и Востоком. Именно равноправный, где стороны хорошо 
бы понимали друг друга, а не стремились обратить другого «в свою 
веру». Дело в том, что в эпоху глобализации культурные различия 
становятся все более очевидными. Это во многом объясняется тем, 
что в условиях универсализации экономики, перехода на рыночные 
основы, растущей взаимосвязанности государств, в силу облегчения 
коммуникационных и информационных контактов небольшие го-
сударства и нации стремятся сохранить свою самобытность и само-
стоятельность путем большего акцента на подчеркивание своей 
идентичности, что находит отражение, прежде всего, в культурно-
религиозных аспектах. 

В этом контексте необходимость наведения мостов между со-
обществами, содействия диалогу и пониманию существующих в 
мире диспропорций никогда не ощущалась так остро, как сейчас. 
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Разнообразие цивилизаций и культур является основополагающим 
элементом человеческого общества и движущей силой прогресса 
человечества. Цивилизации и культуры представляют собой огром-
ное богатство и наследие человечества, и в их природе заложена 
способность налагаться одна на другую, взаимодействовать и разви-
ваться по отношению друг к другу. Среди культур нет иерархии, 
поскольку каждая вносит вклад в развитие человечества. История ци-
вилизаций фактически является историей взаимного заимствования 
и постоянного перекрестного оплодотворения. 

Но все отмеченное выше может быть реализовано только в резу-
льтате сильной воли конкретных людей, думающих, переживающих 
за это и вносящих конкретный вклад в реальный диалог цивилизаций. 

Среди множества людей современного мира в этом контексте – 
имя Фетхулага Гюлена является олицетворением решения проблем 
противоречивой современности, на которые мы обратили внимание. 
Он уделяет огромное внимание образованию как основе воспитания 
добродетельного поколения, владеющего современными научными 
знаниями и принципами высокой морали. Открытые светские учеб-
ные заведения (школы, лицеи, университеты), следующие наставле-
ниям идей Гюлена, реализует уважение других культур и религий. 
Кредо Ф. Гюлена: «невежество является одной из самых серьезных 
проблем, поэтому должно противостоять образование, которое всегда 
являлось самым важным способом служения нашей стране. Сегодня, 
когда мы живем в «огромной деревне», образование является самым 
лучшим путем служения человечеству и установления диалога с 
другими цивилизациями» [1, с. 286]. В его мировоззрении заложены 
взгляды на сущность человека как на феномен сострадания к дру-
гому, в соответствии с которым возможно мирное сосуществование в 
современном противоречивом мире. С подобного рода прогности-
ческими призывами мыслители не раз обращались к человечеству. 

И здесь подходят как никогда слова, сказанные о человеке 
А. Шопенгауром: «Приходя в какое-либо соприкосновение с челове-
ком, не входить в объективную оценку его по его стоимости и дос-
тоинству, следовательно, не входить в рассмотрение ни порочности 
его воли, ни ограниченности его рассудка и превратности его по-
нятий, ибо первая может легко возбудить к нему ненависть, а пос-
ледняя – презрение, но исключительно обратить внимание на его 
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страдания, его нужды, опасения, недуги. Тогда постоянно будешь 
чувствовать свое сродство с ним, станешь ему симпатизировать и 
вместо ненависти или презрения возымеешь к нему сострадание, 
исключительно составляющее то άγαπή, к которому призывает Еван-
гелие. Чтобы не возбуждать в себе ненависти и подозрения к челове-
ку, следует вдаваться не в разыскание его так называемого «досто-
инства», а напротив, смотреть на него единственно с точки зрения 
сострадания». «Зависть именно воздвигает непроницаемую перего-
родку между Ты и Я, а сострадание – тонкую и прозрачную, иногда 
же и совсем ее устраняет, причем исчезает различие между Я и не-
Я» [2, с. 213, с. 215].  

Другой немецкий мыслитель Л. Фейербах, так же как и Ф. Гю-
лен, обращаясь к сути человека, выразил чрезвычайно важную 
мысль. В его программном сочинении «Основы философии буду-
щего» говорится: «Отдельный человек, как нечто обособленное, не 
заключает в себе человеческой сущности ни как в существе мора-
льном, ни как в мыслящем. Человеческая сущность налицо только в 
общности, в единстве человека с человеком, в единстве, опирающем-
ся лишь на реальность различия между Я и Ты» [3, с. 143]. 

Данное положение, которое в истории философии было названо 
«коперниканским свершением» современной мысли и «основным 
событием…, которое должно привести к новому началу европейской 
мысли и сулит более широкие перспективы, нежели картезианский 
вклад в современную философию» [4, с. 184], в нынешней проти-
воречивой цивилизационной динамике наиболее осязаемо реализует-
ся в движении Гюлена. В этом контексте особенно вызывает ува-
жение желание сторонников так называемого «движения Гюлена» 
бескорыстно оказывать материальную помощь всем тем, кто попал в 
беду, независимо от принадлежности к вероисповеданию и этносу. 

Таким образом, анализируя современную цивилизацию, основу 
которой составляют христианско-исламские взаимоотношения, наб-
людая как она противоречиво развивается, можно предположить ее 
решение в качестве образа моста через Босфор, реально соединяю-
щий Европу и Азию. 

Точно также, как через мост мы, совершенно разные, легко пере-
правляемся из Азии в Европу и обратно, также символично выпол-
няет функцию моста дружба и взаимоуважение между Востоком и 
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Западом. В этом реальном образе мы находим решение проблем 
современного мира, прежде всего через диалог и толерантность. 
 
_______________________________ 
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Laurentiu D. Tănase 
 

DO MODERN RELIGIONS UNITE  
OR DIVIDE OUR SOCIETIES? 

 
The evolution of modern contemporary societies is influenced by 

many internal and external factors. Internally, societies are structured 
on cultural and historical components, being influenced directly by the 
linguistic, ethnical and moral-religious identities. 

On the outside, contemporary societies are mainly influenced by 
the political and geo-regional contexts, by the stability or not of the 
neighborhood, but also by less socially shaped factors, such as the 
modernity phenomenon, the globalization one or the religious seculari-
zation element. When the internal factors meet the external ones, different 
types of pressure occur inside our societies, pressures that lead in 
extremist, violent or irrational behaviors. 

In our studies, we tried to notice and explain how these factors that 
influence the evolution of modern societies can be defined. What external 
social influences are specific to modernity? How are social influences 
expressed in the context of external factors, but of local specificity? 
What kind of extremism and social violence result from the evolution of 
contemporary societies? Our analysis is based on a careful view over 
the modern societies, especially regarding the research field specific to 
sociology, mainly the one of religious sociology. 

Key words: Romania, violence, modernity, pluralism, contemporary 
society, religious extremism, secularization. 
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Our analysis is based on a thorough sociological observation of the 
contemporary religious life, and it has two main approaches and great 
doubt:  

The two main analysis directions are represented by: 
- modern religions, on the one hand, along with everything that 

represents the expression of modernity in religious life; 
- contemporary societies, on the other hand, societies, in the plural, 

define concepts of analysis of what represents a human community. All 
of the human communities are influenced by culture, region and 
geographical area, historical age, relation systems and both protocol and 
military-economic agreements, all of these determining us to discuss about 
contemporary societies and not only about contemporary society. 

My fundamental doubt, in the context of the two study directions, 
is if their relating to each other will influence either an advantageous 
path for social unity or social division? 

Therefore, for now I have a doubt and not a certainty when talking 
about modern religions and contemporary societies. Very much was 
written on this subject in sociology, and especially in sociology of 
religions and political sciences, about how religions influence or change 
the structure of social behavior. Moreover it has been carefully reviewed 
the way in which religion can generate economic wellbeing and financial 
capital, Max Weber considering the religious ethic of Calvinist Protestants 
believers as one of the main explanations that might be found at the 
basis of the core of modern capitalism. 

Modern Religions features from a sociological perspective 
I do not intend to make an exhaustive presentation on the 

characteristics of modern religions and contemporary societies, it would 
far exceed our debates, but it is at least imperative to highlight the most 
important ones. 

Talking nowadays about modern religions it means to account, 
necessarily, the historical evolution of the contemporary societies. 
Specifically, all religions have as main dogma, a teaching unchanged 
over time, regarded as the Truth revealed, transmitted directly from God - 
whatever His name, and I’m not referring here only to the Christian 
religion but all religions revealed, whether they are mono-theistic or 
multi-theistic. Modern religions base their activity on a strong canonical 
interpretation (legal codes), and a dominant religious moral transmitted 
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to the followers as the only form of understanding and interpreting the 
realities of modernity. 

However, their social behavior is different from one historical era to 
another, meaning attitudes, behavior or social institutions directly aligned 
with the sociological and historical moment in which they happen. 
For example, for our meeting today we communicated intentions of 
organization and participation through electronic messages, by mail, we 
came here by plane, in only a few hours from different corners of Europe, 
and we watched on television a few days ago, the Vatican Easter service, 
broadcasted live, meaning in real time. Well, all of these would not have 
been possible 75 or 100 years ago. Specifically, contemporary religions 
today are influenced by all the benefits and the immense technical and 
cultural possibilities of the society in which we live. 

That is why some analysts define the contemporary period as 
hypermodern, others consider it post-modern or ultra modern, or they 
simply consider it as the expression of a modernity characterized by the 
highest historical evolution. A phase of higher evolvement than the actual 
one is not yet known, which states the fact that human kind has just 
evolved among its existence and has not faced periods of involution. In 
this context and in this logic interpretation, we have decided to talk about 
modern religions, thus defining the religions and the religious behavior 
that we encounter nowadays in the contemporary societies. But what do 
we really mean by the notion of contemporary societies? Obviously, these 
too may be called moderns societies, just that social modernity is more 
complex and more powerfully charged by a scientific meaning than the 
syntagma of modern societies – our societies. Using such a general 
expression in defining contemporary societies, allows me to highlight the 
scientific dimension of the syntagma which defines modern religions. 

The characteristics of contemporary societies from a sociological 
perspective 

To define contemporary societies from the perspective of the 
sociological analysis and especially of the sociology of religions, it is 
necessary to emphasize that the evolution of the modern societies is 
extremely complex being influenced by some extensive phenomena, which 
are generated by economical, technological and military influence on 
structure, mentalities and social institutions. These kind of social 
phenomena, specific for nowadays societies, are affecting in different 
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ways the societies which are on various stages of development. Whether 
we talk about globalization or about the secularization or about the 
migration or digital revolution, all these social phenomena have in their 
composition an important religious part too. Therefore we consider that 
modern religions, having influence in structuring contemporary behaviors 
and social institutions it may influence coagulant or by separation. 

The place and role of religions and the United Europe 
Now I will try to present the connections that exist and those that may 

exist between the two axes of research, announced at the beginning of our 
analysis, but focusing our attention on the realities of European society. 
Therefore, I will try to emphasize the actual relations between modern 
religions and social structures of the European Union, in order to 
understand how they both influence each other. 

Nowadays relations between religion and European Union seem 
tense, an institutional tension which expresses itself through an attitude of 
indifference between the two entities. But although they are in a tension, 
therefore competing, because tension appears only when there is a dispute 
over a common interest, regarding the relation between religions and The 
European Union, as a paradox, the institutional purpose is the same for both. 

The entire construction project of the European Union but also the 
direct targets of Religions concern human life, individual and community 
life, so that man might have a higher social comfort and a standard of 
living more important than in the past. 

And then there is the question: where are all these tensions coming 
from and what does supply a mistrust, tensioned state between the two 
entities, religions and the European society, if their objectives are one and 
the same? 

The mistrust of the European institutions in the influence which 
religion has on the behavior of individuals is fueled by the numerous 
conflicts which Europe has witnessed over its historical existence. This is 
why, politicians have encouraged, over the last century, at least, a clear 
distinction between the State and Church inside the European borders. 

Moreover, to highlight this distinction, the message of the Christian 
religion, that in the preamble of the Constitutional Treaty of the European 
Union it needs to be mentioned the explicit role of Christianity in 
structuring the mentalities and the historical European conscience, has 
been constantly refused. 
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And if the decision of the European Union is based on the mistrust 
in religions, because of the bloody conflicts, which have been fueled, over 
the years, by religious factors, neither do the religions in Europe manifest 
any trust in the European institutions from many points of view. 

First of all, – religions consider that what triggers an important 
state of mistrust is the laity policy, sometimes called secular-humanist, 
promoted more and more by many European states. 

Equally, it triggers the mistrust of Religions in the European 
Institutions, the modern approach – but too different from the traditional 
forms – of the sets of moral values on marriage relationships, consensual 
families, and gay marriages and same-sex relationships or approaches 
increasingly more insistent on the right to live by adopting mentalities 
that encourage euthanasia. 

By the insistence of the European institutions to apply and develop 
legislation behavior that promotes a European civil morality – conflicting 
with the religious morality, regardless of their identity expression, it 
fuels the danger of the social and cultural European uniformity which 
obviously increases the mistrust between religions and the European 
Union, equally increasing the degree of social tension. 

To all these tense situations described above, there are ethnic and 
cultural tensions, generated by a chaotic application of a policy of 
encouraging multiculturalism, without taking into account the cultural 
and ethnic specificity of the different people from the European space, 
but also the context and the European specificity in its historical whole. 

Also, European social tensions are fueled by the economic crisis and 
the increasing inequalities between different social classes and also by the 
capitalist competitive environment, more and more wild and without 
generally valid rules. 

In this European context, a question arises, where the Place and Role 
of Religions is today? Do modern religions unite or separate the common 
European space? 

Of course, religions cannot occupy a place in the common European 
space, by force, as it apparently tries lately, whether we refer to the attacks 
on Charlie Hebdo, the Bataclan in France by the end of 2015 or the attacks 
in March 2016 in Brussels. 

This must not be the way! Religions should not encourage violence, 
enmity, hatred and death. Religions should encourage life, happiness, 
peace and the future of Europe and humanity. 
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Dialogue, communication, understanding and religious pluralism 
Therefore, the relations between the different religious identities and 

also between religions and the united Europe must be based on dialogue, 
communication, understanding and mutual help. The responsibility for 
the future Europe is shared by both the European institutions and the 
Religions – and the main beneficiary of this shared responsibility must 
be the European «man», no matter his country or his identity, ethnic or 
cultural religious. 

However, reporting the modern religions to a cultural space which 
is based on a social and political organization different from religious 
morality, a civic environment where fundamental human rights are 
considered a foundation of the organization and social development, there 
are conflicting states becoming more numerous between individual civil 
liberties and religious constraints imposed by a religious tradition often 
frozen in historical eras unable to understand social progress. Moreover, 
religious norms, when taken out of their historical and geographical context 
and often interpreted biased or manipulative to justify actions of 
propaganda or social pressure, are real weapons of ideological struggle. 
When interpreted and lived in this way, religion loses its transcendental 
dimension and it’s being transformed into a genuine political propaganda 
strategy. It is the case of the prayer «Allah Akbar», God is great! which 
became the slogan of struggle used as a religious mark for identifying 
and committing the most heinous crimes and terrorist attacks, directed 
towards the vulnerable civil society. During these crimes also followers 
of Islamic religion with no other fault than being near where a militant 
suicide bomber has detonated explosives belt die, in the subway station 
or in the public square. After the bombing of the Paris newspaper editorial 
Charlie Hebdo, on 7 January 2015, the civil society and politicians joined 
in a peaceful public protest attended by over one million people, wishing 
to send to the world the message that civil society disapprove and reject 
such acts of cruelty directed against humanity. But what really happened at 
Charlie Hebdo? A fundamental right of freedom of public expression, 
specific to the press, came into conflict with another right, but this time 
of the Islamic religion, to defend Allah of the defamation and mockery. 
In imposing this religious requirement, by force of arms, the newspaper 
editorial attacker stressed that his personal religion, interpreted on its 
subjectivity, it is in conflict with the structured rules of the civil society. 
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Thus, religion has become the main instrument of civic pressure, even if 
the human sense of religion has been distorted by a subjective and 
emotional interpretation with a large dose of irrationality. The attitude of 
French society mainly, but also the European one, has become hostile 
towards Islam, dividing sympathies and interreligious collaborations 
through a fault steep that deepened increasingly more with each terrorist 
assault lived in Europe in the last two years at least. So on the one hand, 
religious behavior has created a rift, a rupture towards the other religions 
existing in Europe, but has also generated in the civil society a phenomenon 
of unity and solidarity unprecedented in the contemporary history of 
Europe. The consequences of such a confrontation between religion and 
European society are unimaginable in the medium and long term. From 
enmity between different religious identities and to social exclusion the 
consequences of these attitudes will feed very painful extremist reactions.  

Take for example the crisis of the refugees from Syria. There are 
fewer and fewer political analysts who make the difference between 
personal suffering of a man who lived in Syria until a few months ago 
and his Islamic identity. To protect his life and his family and his children 
he decides to go into exile in the European refuge. Unfortunately, the 
Europeans that greets him in Greece, Hungary and Germany, doesn’t see 
in him a man in distress but sees an extremist religious representative, 
unable to adapt to modern European realities. Therefore, the European 
instantly manifests a rejection response. «To return to his country» has 
been the reaction of a Romanian citizen when the first group of 15 Syrian 
refugees has been lodged in Romania. The rejection reaction is as brutal as 
it is surprising, especially considering that Romanian society is considered 
a tolerant and welcoming society especially considering that it is a 
dominant Christian society, with over 86% of believers of the Christian 
Church. Another example of religious intolerance and social division is 
the reaction of young people from Bucharest who campaigned in various 
forms against the Muslim community intention to build a larger mosque in 
Romania’s capital, funded by the Turkish state, to suit the needs of specific 
religious rites and rituals of the Islamic religion. Although in the past  
25 years, the Muslim community in Bucharest has increased considerably, 
making it overcrowded in a small mosque, built more than 70 years ago, it 
seems however that a community with fundamentalist religious accents, 
rejects the idea of building the mosque in Bucharest, despite the good 
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dialogue and relations between the Orthodox and Muslims living together 
in south-east of Romania, in Dobrogea, who lived and still live in peace 
and understanding for over 500 years. The main demand of the young 
protesters was the defending of the righteous Orthodox Christian faith and 
their strong outrage against the danger of Islamization of Romanian.  

Trying to defuse tension and even conflict generated by the intentions 
of building a Muslim mosque in Bucharest, the Patriarch Daniel of 
Romania called for balance and tolerance, rejecting and condemning acts 
of religious extremism. Patriarch Daniel disapproved also the religious 
rituals committed by different priests apparently belonging to the Orthodox 
Church but who actually were no longer in canonical communion with the 
church, being defrocked or stopped from committing religious services 
because of some impediments. 

The religious pluralism begins to play an increasingly reduced role 
in Romania although pluralism means a complex but necessary form of 
social, cultural and religious coexistence. 

The pluralism as functional attribute of modern contemporary 
democratic societies and as an expression of balanced and fair relationship 
between State and Church is expressed in the logic of social development 
and social stability, promoting common social interests and patterns of 
behavior based on ethical and moral values. The pluralism does not mean 
the pursuit of a social purpose based on cultural or religious smoothing but 
cultivating and maintaining identity differences. The pluralism is thus a 
shared responsibility of the entire society and of all the institutions that 
it composes. The pluralism gives substance, balance and dynamism to a 
society. It creates values and objectives of social development.  

Conclusions 
The religious extremist slippages, presented above, show how modern 

religions, as I said in the beginning, religions that manifest in the context 
and under the influence of the specific factors of contemporary modernity, 
become the source of social division and they fuel enmity and religious 
conflicts. Religions are often found in a state of conflict, religious moral 
objectives being interpreted often at odds with the modern society in which 
we live. The unilateral and exclusive interpretation of religious dogma 
and imposing them on other societies structured on other cultural and 
religious traditions, lead to social division and to ethnic and religious 
exclusion.  
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The social tensions arising from the aggressive relationship between 
religions and modern contemporary societies will worsen if no genuine 
effort will be promoted in supporting dialogue between civilizations. 
The growing and understanding of religious pluralism is one of the 
fundamental conditions of peaceful coexistence in the European society. 
Now we see a worrying phenomenon in Europe, namely the European 
crisis is in conflict. More specifically, the European economic crisis, 
which resulted in the shattering of the Greek economy in recent years, 
plus the British crisis of distrust in European institutions and efficiency 
currently being discussed under the name Brexit, has clashed with a new 
unprecedented crisis for Europe, Syrian and Muslim refugees crisis, but 
also the crisis of the military conflict and territorial disputes in Ukraine. 
We are all standing in the face of some extremely complicated problems 
which are the most important challenges for Europe at the beginning of 
this century. For now, the conflict of the European crisis is far from 
having a real solution to solve the problems. 
 
 

Сергій Телешун  
 

ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ СВІТОВОМУ ПОРЯДКОВІ:  
ПОГЛЯД З УКРАЇНИ 

 
У статті аналізуються світові тренди, які знайдуть своє ві-

дображення у глобальній політиці. Систематизація значної 
кількості джерел основних дослідницьких центрів дозволила сфор-
мувати ієрархію викликів і загроз, що можуть вплинути на світову і 
регіональну політику. Особлива увага приділяється Україні, події в 
якій суттєво впливають на Євразійський і світовий політичний 
простір. Матеріал статті дозволяє зрозуміти політичні процеси 
в Україні, її проблеми та досягнення. Окремо розглядаються пита-
ння, пов’язані зі сферою ефективного публічного управління на тлі 
внутрішніх і зовнішніх загроз та спроможність національного по-
літико-економічного істеблішменту адекватно реагувати на них. 
Розуміння політико-економічної і соціальної ситуації в Україні через 
призму глобальних трендів дозволяє зрозуміти розвиток ситуації 
на євразійському просторі та геополітичну розстановку сил у світі. 
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Ключові слова: глобальні тренди, публічна політика, українська 
криза, фабрики думок, корупція, сіра зона, фінансово-політичні групи 
тиску, конфлікт на Сході України. 

Teleshun S. Challenges and threats to world order: view from 
Ukraine. This paper examines the global trends that will be reflected in 
global politics. Systematization of a large number of sources of major 
research centers allowed forming a hierarchy of challenges and threats 
able to influence global and regional policy. Special attention is given 
to Ukraine, events which significantly influence the Eurasian and global 
political space. The article gives an insight of the political processes in 
Ukraine, its problems and achievements. In the context of global 
challenges consider issues related to the sphere of effective public 
administration on the background of internal and external threats and 
national political-economic establishment ability to adequately respond 
to them. Understanding the situation in Ukraine in the light of global 
trends allows us to realize the impact on geopolitical balance of power 
in the world. 

Key words: global trends, public policy, the Ukrainian crisis, 
factories opinions, corruption, gray area, financial and political pressure 
groups, the conflict in eastern Ukraine. 

 
Події в Україні, як і в Сирії, стали каталізатором змін, що приз-

вели до переформатування політичної і регіональної мапи світу. Від-
чутного тиску з боку нових суспільно-політичних, економічних, вій-
ськових, інформаційних та гуманітарних загроз і викликів зазнали 
безпекові та бюрократично-управлінські структури Євросоюзу, 
НАТО, ООН тощо. 

 Очевидним стало те, що світова система безпеки, побудована на 
принципах колективної відповідальності двадцятого сторіччя, зазнає 
суттєвої трансформації. А це, у свою чергу, поставило на порядок 
денний питання щодо спроможності сучасних політичних та бізнес-
еліт і управлінського істеблішменту адекватно реагувати на вияви 
нових системних криз, викликів і загроз. За цих умов ефективність 
управлінської діяльності інститутів публічної влади у внутрішній і 
зовнішній політиці полягає не тільки у вдосконаленні аналітичного 
інструментарію щодо визначення ключових суспільних проблем, а 
й у спроможності формувати інституційні та громадянські механізми 
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превентивної протидії дезінтеграції суспільно-політичного, економіч-
ного, гуманітарного та інформаційного простору держави. 

Проте традиційно прогнози істотно корелюються реаліями життя 
та професійними і вольовими якостями споживачів цих продуктів 
інтелектуальної діяльності у сфері публічного управління. На сьо-
годні, значна кількість аналітичних розробок, прогностичних версій 
майбутнього, футурологічних передбачень авторитетних аналітичних 
центрів виконує не тільки основну прогностичну функцію – об’єк-
тивного відображення закономірностей розвитку глобальних та регіо-
нальних процесів, а і функцію маніпулятивну, що являє собою комп-
лексний продукт політичного впливу.  

Політична аналітика в публічній політиці стає інструментом 
формування громадської думки (штучна зміна суспільних настроїв, 
пріоритетів, уявлень, очікувань тощо) та реалізації певних проектів 
майбутнього або найбільш вирогідних та очікуваних для суб’єктів 
світової політики моделей розвитку ситуацій у зонах підвищенного 
ризику. Це спричинено, в першу чергу, заангажованістю та причет-
ністю до різних силових центрів впливу, відомих експертно-аналі-
тичних установ. Відповідно, аналітичні матеріали багатьох з них є 
виключно синтетичними і побудовані таким чином, щоб ефективно 
моделювати, корелювати та корегувати порядок денний поведінки 
ключових національних та глобальних акторів і проектувати необ-
хідне політичне замовленя на майбутнє.  

На початку 2016 року світове аналітичне та експертне спів-
товариство, провідні «мозкові центри» почали надавати власні 
прогностичні версії розвитку подій у світі як на глобальному, так 
і на регіональному рівнях. Багато в чому моделі майбутнього, запро-
поновані найвпливовішими «фабриками думок», різняться, а тому 
потребують побудови цілісного та більш систематизованого бачення 
ймовірних сценаріїв розвитку подій. 

Окрім того, варто зазначити, що складність аналітичної діяль-
ності зумовлена інтенсивністю, динамічністю процесів та збільшен-
ням кількості ввідних даних у геометричній прогресії на сучасному 
етапі розвитку світу. Підтвердженням цьому стала методологічна 
кволість відомих світових аналітичних центрів у питаннях розробки 
навіть короткострокових прогнозів щодо Сирії, України, міграційних 
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процесів, Євросоюзу, Середземномор’я тощо. Це призвело до серйоз-
ної дискусії в аналітичних колах США та Західної Європи, з приводу 
перегляду усталених стратегій інформаційно-аналітичної та екс-
пертної діяльності. Зокрема, результати сценаріїв більшості «think 
tanks» у минулому році, за нашими оцінками, справдилися на 40 від-
сотків і відповідали тільки окреммим сегментам вищезазначених 
проблем. Особливо впадали у вічі не завжди точні прогнози щодо 
розгортання ситуації навколо вирішення конфлікту в Україні у рам-
ках так званого «Мінського формату», вирішення конфлікту в Сирії 
у рамках так званого «Женевського формату», критична та оста-
точна фаза дестабілізації і руйнування Російської Федерації, значне 
економічне падіння рівня розвитку та соціальні вибухи у Китай-
ській Народній Республіці, стабілізація ситуації в країнах поясу 
«арабської весни», дієвість міжнародних механізмів та інституцій у 
розв’язанні глобальних проблем людства (особливо у питаннях 
війни і миру) тощо. 

Основні позиції розходження і протиріч прогнозів  
провідних світових інформаційно-аналітичних установ  
Аналіз підготовлений на основі аналітичних матеріалів провід-

них вітчизняних та світових аналітичних центрів, інформаційних 
агенцій, дослідницьких установ, засобів масової інформації, екс-
пертних оцінок (Atlantic Council, Bloomberg, «The National 
Interest», «The American Interest», BBC, CNN, «Huffington Post», 
«Politiko», «Open Democracy», «Washington Post», «The Daily Beast»,  
«The New York Times», «The Telegraph», «The Guardian», «Washington 
Examiner», Reuters, «Stratfor», RAND Corporation, «Project Syndicate», 
«The Economist», «New York Times», Strategic Forecasting, Heritage 
Foundation, Transparency International, Corporation, Syndicate Project, 
Council on Foreign Relations, «The Times», «Le Figaro», «Le Monde», 
«Die Presse», «Die Welt», «Die Zeit», «Bild», «Hurriyet», інформаційна 
агенція Сіньхуа, «Известия», «Независимая газета», «Коммерсантъ», 
ИТАР ТАСС, Интерфакс, Уніан, Укрінформ, «Українська правда», 
«День», «Дзеркало Тижня», «Кореспондент», «Обозреватель», «Фо-
кус», «Тиждень», Радіо Свобода, Голос Америки, медіа проект-
канал 112 та інші) [1]. 
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Таблиця 1. 
 
Глобальні 

та регіональні 
перспективи 

Позиції невідповідності  
реальному розвитку подій 

Україна 

Конфлікт в Україні не розв’язано. Понад те, збіль-
шується ймовірність примарності виходу зі ситуації 
найближчими роками. «Замороження конфлікту». 
Критична соціально-економічна ситуація та суспіль-
но-політичні ускладнення у самій країні. Управлінсь-
ка неефективність політичного режиму, втрата довіри 
більшості населення до існуючої політичної влади. 

Мінський формат 
перемовин 

На сьогодні цей майданчик більшою мірою гальмує 
перемовний процес і доводить свою неспроможність у 
вирішенні українського питання з позиції національ-
них інтересів. Проте іншого формату поки що немає.

Сирія 

Погіршення ситуації в Сирії у зв’язку зі збільшен-
ням акторів, що значно відвертіше долучилися до 
подій у регіоні (РФ, Туреччина, Іран та інші), більш 
як 26 суб’єктів та об’єктів цього процесу.

Женевський 
формат перемовин

Подібно до Мінського, виявляє свою недієвість та 
низький рівень ефективності у перемовному процесі.

Російська 
Федерація 

Незважаючи на міжнародний тиск, РФ продовжує 
свою агресивну геополітичну поведінку (Україна, 
Сирія, військові навчання на кордонах із країнами 
НАТО–ЄС, конфлікт з Туреччиною та інші). Навіть 
за умов погіршення соціально-економічної ситуації 
поки що зберігається керованість управління держа-
вою та соціальна стабільність. 

Китайська 
Народна 
Республіка 

Попри часткову стагнацію в окремих галузях КНР 
продовжує поступове економічне зростання, інфра-
структурний, науковий, військовий розвиток, розши-
рення торговельних горизонтів тощо. Держава акти-
візувалась у сфері зовнішньої і військової політики. 

Території  
держав проекту  

«арабської весни»

Значно ускладнилася соціально-економічна та суспі-
льно-політична ситуація, що межує з самим фактом 
існування країн цього географічного ареалу

Система 
міжнародних 
відносин 

Світова спільнота дедалі частіше виявляє свою не-
здатність вирішувати вузлові питання людства у 
короткотерміновій перспективі, а міжнародні інсти-
туції показують свою інертність та неефективність 
у запобіганні світовим та регіональним загрозам.
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Без сумніву, минулий 2015 р. вніс кардинальні корективи у пла-
нетарні процеси, при цьому заклавши новітні тенденції та тренди на 
наступні роки. Тому ми пропонуємо власне альтернативне бачення 
розвитку глобальних та регіональних процесів з урахуванням новітніх 
методів аналізу та напрацювань попередніх років. Основну увагу ми 
приділемо українським реаліям [2]. 

Основні ризики та загрози  
на регіональному та глобальному рівнях 

1. Неконтрольована міграція, перманентні гуманітарні і соціальні 
кризи у ряді регіонів Європи, Латинської Америки, Євразії, Близького 
Сходу тощо. 

2. Загрози глобального екстремізму та тероризму – «асиметрич-
ний підхід». Індивідуалізація та місцева специфікація цих проявів на 
територіях Центральної та Східної Європи.  

3. Збільшення кількості регіональних точок напруги у вигляді 
нелінійних способів ведення війни. 

4. Розширення географії активності квазідержавних парамілі-
таристських утворень – створення нових зон напруги. 

5. Енергетична революція та перерозподіл окремих регіональ-
них ринків у світі. Шість зон конфлікту. 

6. Критичне зростання соціальної та економічно нерівності. Тех-
ногенні катастрофи та пандемії у центрах світового впливу та на 
їхніх периферіях. 

7. Несистемні громадянські конфлікти та системна криза сучас-
ного середнього класу. Криміналізація політичних і соціальних про-
цесів на європейському просторі.  

8. Посилення ролі національних держав та переформатування 
наднаціональних світових і регіональних політикоекономічних утво-
рень двадцятого сторіччя. 

9. Загрози ліберально-демократичним політичним трендам: 
глобальний вимір. Посилення лівосоціальних і правонаціональних 
рухів і громадських об’єднань. 

10. Розростання меж та кількості транскордонних конфліктів. 
11. Поглиблення кризи і завершення періоду міжнародних від-

носин постялтинського світу [3]. 
На окремих викликах і загрозах варто зупинитися більш 

детально, а окремі питання потребують більш розлого аналітичного 
матеріалу. 
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Україна крізь призму глобальних процесів:  
виклики та загрози 

Україна, будучи одним із чуттєвих центрів формування нового 
світового порядку, залишається і буде залишатись однією з глобаль-
них і регіональних дискусійних платформ з усіма негативними та 
позитивними наслідками. Безперечно, українське питання залишиться 
на порядку денному світових акторів і надалі. Проте його формат, за 
окремих умов, може істотно змінитися. Насамперед, це пов’язано з 
зовнішньополітичними факторами: ескалація військового конфлікту, 
збереження західної антипутінської коаліції, фінансово-економічна  
та військово-політична підтримка України. Особливу увагу у цьому 
контексті викликає внутрішньополітична ситуація у державі: вихід 
зі системної політичної кризи, хід реформ, стабілізація соціально-
економічного та інституційного життя в Україні тощо.  

Для того, аби зрозуміти логіку розвитку подій в Україні, варто 
згадати основні вимоги Майдану 2014 року: по-перше, протестува-
льники вимагали зміни політичних еліт; по-друге – соціальної від-
повідальності політичної влади перед власними громадянами; 
ефективного публічного управління у ключових сферах життєдіяль-
ності людини; і, на останок, питання зовнішньої політики, єроінтег-
раційні процеси і стандарти європейського життя в Україні [4].  

Перед українським політичним класом, як і у 2014 році, знову 
гостро постали питання цінностей, які б відповідали суспільним наст-
роям і очікуваням та вкладалися у рамки сучасних національних ін-
тересів України. До речі, перші виступи студентської молоді проти 
політичного режиму Президента В. Януковича у 2014 році (Київ, 
Львів, Дніпропетровськ, Одеса, Запоріжжя та інші) відбувалися під 
національними гаслами і символікою загальнодержавного значення, 
проте з антипартійним, антикорпоративним підтекстом. 

 Річ у тім, що політика в Україні за своїми характеристиками 
залишається в цілому недемократичною і пострадянською, тобто 
перехідною. І це не тільки тому, що на Сході України точиться війна, 
а Кримський півострів окупований Російською Федерацією, а тому, 
що вона не стала реально публічною – зорієнтованою на інтереси 
різних соціальних груп, об’єднаних бажанням реалізовувати суспі-
льно важливі проблеми і завдання. А отже, впровадження цієї по-
літики до сих пір лежить у площині революційної доцільності або 
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корпоративних інтересів фінансовополітичних груп впливу і знаходи-
ться за межею контролю громадянського суспільства, яке в Україні 
більш ефективне, ніж державні інституції. Свідченням тому є потуж-
ний волонтерський і експертний рух, який охопив практично усі 
сфери українського суспільства. Натомість більше 70% населення 
України, за оцінками провідних аналітичних центрів, негативно 
ставляться до сьогоднішньої постреволюційної політичної і держав-
ної влади і вважають, що реформи розвиваються у неправильному 
напрямі. Крім того, у процесі модернізації влади спорадично вини-
кають корпоративні і корупційні конфлікти, які дискредитують ук-
раїнську політичну та управлінську еліти як в очах власних громадян, 
так і світового співтовариства. Тобто збереження елітистського типу 
української політики у новому варіанті із зовнішнім кадровим уп-
равлінням провокує системне протистояння між державою і грома-
дянським суспільство і дозволяє світовим і регіональними акторам 
впливати на прийняття стратегічних рішень у сфері національної 
безпеки. 

На нашу думку, одним з найзагрозливіших факторів, що може 
призвести до серйозних суспільно-політичних та соціально-еконо-
мічних катаклізмів в Україні, є неготовність керівного класу міні-
мізувати увесь перелік викликів, які постали перед українською 
державністю та суспільством. А фактор зовнішнього управління 
може свідчити про недостатню якість управлінської і політичної 
еліти та бажання не втратити геополітичний вплив у регіоні [5].  

Отже, нам необхідно зазначити перелік проблемних зон, вірту-
альних та фізичних, що призводять до напруження та протистояння в 
України: 

1) Неефективна публічна політика «постмайданівського» полі-
тичного режиму в умовах війни та політичної і соціально-економічної 
кризи. Фрагментарність реформ, їх соціальна нерезультативність та 
іноді і безвідповідальність. Потужне розчарування більшості насе-
лення України «младореформаторами». Протиставлення ідей Рево-
люції гідності і настроїв у громадянському суспільстві – сучасному 
українському політичному класу, корупційні скандали тощо [6].  

2) На цьому тлі із урахуванням зовнішніх впливів відбувається 
зміна політичного вектора розвитку окремих сфер суспільних відно-
син. Піддаються перевірці ліберально-демократичні цінності та ідеї 
на Єразійському політичному просторі. 
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Останні 15 років стали для глобалізованого світу своєрідним 
соціальним, політичним, економічним та гуманітарним випробуван-
ням. Ступінь неконтрольованості та ситуативності зростає з кожним 
днем і потребує активних втручань та автократичних директивних 
дій з боку самих держав як на внутрішньому, так і зовнішньому 
геополітичному рівні. Ліберально-демократичні традиції політичного 
та соціального управління дуже часто виявляють свою неспромож-
ність впливати на перебіг подій у світі, адекватно реагувати на нові 
загрози, якто – насильницькі зміни кордонів, нові види тероризму, 
неконтрольована міграція і т.п. Сьогодні це призводить до встанов-
лення декларативно демократичних, а по суті, гібридних авторитар-
них з ухилом на національні та релігійні особливості політичних 
режимів у країнах з нестабільною суспільно-політичною ситуацією. 
Ця тенденція зумовлює значне розчарування як елітами, так і 
населенням ліберально-демократичною ідеологією у демократичних 
країнах світу. Подібні процеси поширюють симпатію жорстких 
методів управління (США, ЄС, РФ і т.д.) і закладають основи для так 
званого ефекту «втечі від свободи» або ж «повзучого авторитариз-
му». Це, в свою чергу, виявляється у формуванні новітніх версій 
авторитарних режимів у вигляді феноменів керованої демократії, 
інформаційного тоталітаризму, віртуалізації свободи вибору, ілюзії 
демократії тощо. 

Крім того, в Україні, як і більшості регіонів світу, відбувається 
системна криза середнього класу, яка має вигляд загрозливого дисба-
лансу відсоткового співвідношення розподілу матеріальних ресурсів 
між різними прошарками суспільства. Це явище може призвести до 
масштабних акцій непокори, соціальних бойкотів, масових завору-
шень з подальшою дестабілізацією внутрішнього і зовнішнього полі-
тичного життя. 

Особливо це показово для Україні, де осередки громадянського 
суспільства очолили представники середнього класу, які на сьогодні 
є становим хребтом новітньої політичної української нації з власним 
баченням національних пріоритетів у глобалізованому світі. Скоріш 
за все, явище соціальної деградації вітчизняного середнього класу 
може призвести до серйозної дискусії щодо ролі та функції держави, 
домінуючого політичного класу, представників великого бізнесу та 
громадянського суспільства у согоднішніх політичних реаліях та 
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переосмислення їх впливу на засади сучасної публічної політики та 
управління. Компромісним у цьому разі, можна очікувати результат 
перегляду концепції соціального договору та принципів розподілу 
матеріальних благ серед усіх зацікавлених сторін. 

3) Воєнне протистояння на Сході Україні. Затягування конфлік-
ту під тиском зовнішніх акторів та перетворення окремих районів 
Донецької та Луганської областей на «сіру зону». Спроба збільшити 
кількість загальноукраїнських і регіональних точок напруги у вигляді 
нелінійних способів ведення війни або ж так званих «посередниць-
ких війн», у яких скриті актори через своїх сателітів реалізують різні 
типи гібридних проектів з метою розширення зон геополітичного 
впливу. Прикладом тому є розвиток подій у Сирії та Україні, які 
стали небезпечними прецедентними явищами у світовій практиці. 
Кількість гравців, утягнутих у подібні процеси, змушує задуматися 
про формування новітнього способу реалізації політичних та еконо-
мічних амбіцій світових та регіональних лідерів. Контроверсійність 
ситуації полягає у таких двох ключах: А) Неможливість розв’язати 
міжнародну напругу призведе до появи нових конфліктних зон та 
поглиблення кризи міжнародних відносин; Б) Усвідомлення мож-
ливості глобального конфлікту змусить світову спільноту напра-
цювати альтернативні і відносно мирні шляхи існування людства в 
майбутньому [7; 8]. 

4) Громадянська площина (напруга на фоні релігійних, куль-
турно-історичних, соціокультурних та географічних особливостей 
та розбіжностей в інтерпретації подій у країні за останні 3 роки). 
Використання соціо-гуманітарних протиріч у протистоянні між дер-
жавними інституціями та новими формами екстремізму, радикалізму 
та тероризму. Вони будуть розширювати свою географію та збільшу-
вати частоту і повторюваність у загострених формах жорстокості. 
Необхідно усвідомлювати, що небезпека виходить не тільки від 
бойовиків, які приїхали у Європу, зпоміж мігрантів, а й від з 
терористів-громадян країн ЄС та Східної Європи. Цей факт робить 
загрозу ще більш небезпечною і непередбачуваною, піддаючи пере-
вірці на життєспроможність усталених принципів співіснування 
представників різних цивілізацій на засадах ліберально-демокра-
тичних трендів. Імовірно, події будуть розгортатися в межах концеп-
ції «зіткнення цивілізацій» або «асиметричної війни за виживання». 
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Як наслідок, необхідність перегляду існуючої моделі «діалогу куль-
тур» буде зростати, а концепції глобальної безпеки зазнають карди-
нальних трансформацій. 

5)  Інформаційне протистояння. Зовнішнє протистояння із Росією 
як на територіях тимчасовано окупованих територіях, так і на інфор-
маційному просторі великої України. Активізація проявів інформа-
ційної війни із залученям європейських та світових засобів масової 
інформації. Внутрішнє протистояння між різними фінансово-по-
літичними групами впливу та їх медійними холдингами, зокрема, 
активізація боротьби в умовах політичної кризи за владний ресурс 
з боку основних політичних акторів провладної коаліції. Дескриди-
тація інформаційного простору України та державних інституцій з 
боку конкуруючих сил та зовнішніх акторів США, Євросоюзу, Ро-
сії тощо [9]. 

6)  Політичне протистояння між різними групами впливу (на 
загальнодержавному рівні – 12 груп, на регіональному – близько 200) 
за перерозподіл усіх видів ресурсів та входження до влади, перефор-
матування політичної мапи України. У цьому протистоянні будуть 
використовуватися партійні організації, парамілітарні обєднанання 
добровольчих загонів, громадський сектор та окремі кримінальні 
угруповання. 

7)  Кланове чиновнично-бюрократичне протистояння у системі 
виконавчої влади і органах місцевого самоврядування за політични-
ми, корпоративними, регіональними, родинними ознаками (конку-
ренція за управлінські повноваження та функції у перерозподілі 
власності, фінансових і матеріальних ресурсів між «старими» та 
«новими» державними службовцями). 

8) Економічне протистояння між різними фінансово-політични-
ми кланами за сфери економіки країни, втручання третіх країн у цей 
процес. Політизація економічних процесів в Україні. 

9) Силове протистояння. Поява неконтрольованих воєнізованих 
угруповань у ряді «мирних регіонів» України, які здатні конкурувати 
із легальними державними силовими структурами за право чинити 
судочинство та лобіювати інтереси фінансових і політичних спон-
сорів. Криміналізація політичних і економічних процесів в Україні з 
окремих напрямів. 
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10)  Торговельне протистояння. Блокування експорту україн-
ських товарів з боку РФ та низька конкурентоспроможність українсь-
ких товарів на європейських ринках. Вплив енергетичної революції на 
структуру української економіки. Перехід від класичних вугле-
водневих ресурсів до альтернативних джерел енергії (водень, 
енергія стихій природи) на тлі диверсифікації кросконтинентальних 
каналів поставок природного газу, пониження цін на нафту та появи 
нових глобальних «контролерів» може призвести до переформату-
вання світової системи взаємовідносин між транснаціональними 
корпораціями, а відповідно, відобразиться на існуванні держав та 
суспільств у вигляді соціально-економічних та суспільно-політич-
них потрясінь із різним ступенем загострення. Це безпосередньо 
змінить наукові тенденції, технологічні та виробничі конструкції в 
масштабах усієї цивілізації.  

11)  Українська криза засвідчила про неефективність міжнарод-
них відносин постялтинського світу, яку можна було спостерігати 
буквально починаючи з моменту розпаду Радянського Союзу та дено-
тифікації Варшавського договору. Суб’єкти глобальної політики не 
запропонували адекватних правил та норм міжнародного співіснуван-
ня. Виразником цієї кризи стали драматичні події на території колиш-
ньої Югославії, військові кампанії в Іраку, Афганістані, військові 
кампанії Російської Федерації на території Чечні, Грузії, України та 
Сирії, наростаюче протистояння між обома Кореями, напруженість 
у взаємостосунках між Китаєм та Японією і так далі. Прецедентність 
самовільно трактувати міжнародне право та невиконання вже підпи-
саних міжнародних договорів, зокрема Будапештського меморандуму 
та інших, нівелювання принципу колегіальності у прийнятті важли-
вих міжнародних рішень і закон прямої сили кількома глобальними і 
регіональними центрами може призвести до ланцюгового ефекту в 
інших частинах планети більш локальними гравцями з метою роз-
ширення сфер свого впливу. На сьогодні існує нагальна потреба, в 
контексті уникнення глобального конфлікту і виживання людства 
вже як біологічного виду, консенсусного діалогу держав і цивілізацій 
у питанні формування нової моделі стабільного та поступального 
розвитку [10; 11]. 

Для України 2016 р. з урахуванням усіх обставин, що склалися, 
став вузлом системних проблем, загроз і викликів, зокрема, це – не-
вирішений військовий конфлікт на Сході країни, анексована територія 
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Криму, складна економічна ситуація, надвисокий ступінь соціальної 
напруги, неоднозначний хід реформ, криза управлінської моделі 
держави, міжгрупові протистояння політико-економічних угруповань 
і груп впливу, тиск зовнішніх акторів на внутрішню політику 
України, відверте розчарування західних партнерів у діях українсько-
го політичного класу, продовження російської комбінованої агресії 
щодо України тощо. Без жодних перебільшень, 2016 р. можна вважа-
ти для України вирішальним. Саме від консолідації, насамперед, 
національних політичних сил та усвідомлення необхідності ради-
кальних технологічних змін у системі управління, виходячи виключ-
но з національних інтересів та пріоритетів загального соціального 
блага і поступального розвитку громадянського суспільства, залежить 
доля суб’єктності Української держави та європейської перспективи 
для української нації. 
  
_______________________________ 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  

ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПІЗНАННЯ КУЛЬТУРИ 
 

З’ясовуються сутність та особливості методології цивілізацій-
ного пізнання української культури як сегменту світової в контексті 
її взаємодії з цивілізацією. Розглянуто пріоритетні принципи дослід-
ження культури: системного, синергетичного та антропологічного 
підходів, цілісності, міждисциплінарності, інтегративності знань, 
ціннісної орієнтації. Обґрунтовано ефективність загальнонаукових 
методів пізнання: аналізу та синтезу, моделювання, герменевтики, 
а також спеціальних: історико-генетичного, історико-хронологічно-
го, структурно-функціонального, діахронно-синхронного, текстоло-
гічного, компаративістики, біографічного та ін. Висловлені пропо-
зиції щодо подальшого дослідження проблеми. 
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Ключові слова: методологія, культура, цивілізація, українська 
культура, цивілізаційне пізнання, міждисциплінарність, інтегратив-
ність знань, синергетичний підхід, системний аналіз. 

Kalakura J., Yuriy M. Methodological principles civilization 
knowledge of culture. Author analyzed the nature and characteristics 
of the methodology of civilizational knowledge of Ukrainian culture as 
a segment of the world in the context of its interaction with civilization. 
It’s considered the priority principles of study of culture, i.e. historical, 
systemic, synergistic and anthropological approaches of integrity, 
interdisciplinarity, knowledge integrative, orientation value. They proved 
an efficiency of scientific methods of knowledge: analysis and synthesis, 
simulation, hermeneutics, and special, historical and genetic, historical, 
chronological, structural-functional, diachronic-synchronous, textual, 
comparative studies, biographical and others. There was suggested the 
further study of the problem. 

Key words: methodology, culture, civilization, Ukrainian culture, 
civilizational knowledge, interdisciplinary, integrative knowledge, syner-
gistic approach, systems analysis. 

 
У контексті сучасних глобалізаційно-інформаційних процесів, 

європейської та євроатлантичної інтеграції України, її утвердження у 
світовому цивілізаційному просторі як унікальної регіональної циві-
лізації особливої актуальності набуває, з одного боку, адаптація ук-
раїнського суспільства до соціокультурних стандартів і духовних 
цінностей країн Європейського Союзу при неухильному збереженні, 
захисті і примноженні традицій та самобутності національної культу-
ри, а з другого, – наукове осмислення цих процесів з висоти їх 
цивілізаційного розуміння. У цьому зв’язку особливої актуальності 
набувають методологічні засади цивілізаційного пізнання культури, 
що зумовлюється низкою чинників: а) глобалізація та інформатизація 
сучасного світу, його модернізація відбуваються в інтер’єрі протис-
тоянь і діалогу цивілізацій, динамічних змін у всіх сферах суспільного 
життя, підвищення соціальної ролі культури як інтелектуального та 
духовного фундаменту державної політики, системи моральних 
норм і цінностей [1–5], що, в свою чергу, вимагає удосконалення 
методології поглибленого дослідження феномену культури як цивілі-
заційного індикатора; б) неухильно зростає значення антропологіч-
ного, тобто людського фактора суспільного прогресу, підвищується 
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роль людини як творця культури і її найголовнішого продукту, дедалі 
повніше розкривається інтелектуальна індивідуальність і неповтор-
ність кожної особистості, її гармонійності та цілісності. Світ людини, 
її духовності – це, насамперед, світ культури, який акумулює в собі 
систему цінностей, норм та інститутів, а через цінності відбувається 
регуляція людської діяльності в усіх сферах суспільного життя [6]. 

Звідси й випливає актуалізація методології антропологічного 
підходу до культури, який дозволяє подивитися на неї з позицій 
особистості і її місця в соціокультурних і цивілізаційних процесах; 
в) цивілізація віддзеркалює поступ людства у сфері культури в ши-
рокому розумінні слова, виступаючи як певна стадія організації і 
змісту культурного, соціального, економічного, політичного і духов-
ного життя. Без наукового осягнення механізму взаємодії та взаємо-
впливів цивілізації та культури неможливо визначити магістральні 
напрями соціокультурного розвитку українського суспільства, його 
очищення та цивілізаційного прогресу; г) надбання сучасної вітчиз-
няної та зарубіжної цивілізаціології та культурології [7–9], їх істо-
ріософський та методологічний інструментарій дозволяють глибше 
осмислити історію зародження та особливості розвитку української 
культури в контексті національного і світового цивілізаційного про-
цесу, насамперед під кутом зору її європейської складової, що на 
тлі викликів Революції гідності та євроінтеграційного вибору України 
набуває виняткової актуальності; д) нині українська культура опини-
лася в епіцентрі неоголошеної війни Росії проти України, російської 
анексії Криму і спонсорування терористично-сепаратистського руху 
на тимчасово неконтрольованій частині Донбасу, його варварського 
нищення. На фоні цих подій ще рельєфніше видно, що йдеться не 
тільки про ігнорування РФ основоположних принципів міжнарод-
ного права і безпардонне втручання у внутрішні справи суверенної 
держави, але й про зіткнення двох цивілізаційних світів, двох виборів 
майбутнього, двох культур, двох світоглядів і ціннісних орієнтирів, 
зрештою добрав і зла. На тлі цього зіткнення необхідні нові підходи 
до захисту культурних цінностей України від російської неоекспансії 
та агресії, а водночас стає ще зрозумілішим, наскільки важливо дос-
ліджувати давність, самобутність і самодостатність української куль-
тури в контексті цивілізаційного вибору українства і його підтримки 
з боку європейської співдружності. 
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Названі та інші чинники надають як актуальності, так і наукової 
новизни означеній проблемі, окреслюють мету пропонованої статті, 
спрямовану на подальше з’ясування з урахуванням праць попередни-
ків [10–12] сутності методологічних засад цивілізаційного пізнання 
культури як найбільшого скарбу кожної людини, кожного суспільст-
ва, кожної нації й людства загалом. Виходимо з того, що культура – 
стрижень цивілізації, вона виступає організованим досвідом усієї 
попередньої історії, акумулює втілення людських здібностей і мож-
ливостей, результати інтелектуальної діяльності людей, що мають 
будівничий і світоглядний характер [13–15]. 

 Засадничими принципами цивілізаційного пізнання культури 
є системний, синергетичний та антропологічний підходи, ціліс-
ність, міждисциплінарність, ціннісна орієнтація та інші, дот-
римання яких і оновлення їх змісту дозволяє осягнути динаміку 
розвитку культури. Кожна доба потребує власного бачення минулого 
з висоти сьогодення та історичного досвіду. Не випадково, здавало-
ся б, уже вирішені питання сьогодні потребують нового розуміння, а 
його не можна досягнути інструментарієм традиційного, формацій-
ного трактування історичного процесу. І справа не тільки в тому, 
що формаційний підхід був абсолютизований марксистською філо-
софією і доведений до ідеологічного монізму в радянську добу. Він 
базується на визнанні пріоритету матеріальних цінностей по відно-
шенню до культурних і духовних, розглядає культуру як похідну 
субстанцію від економіки, на теорії класової боротьби і революцій. 
Нині відомо, яку ціну заплатили українці за економічний детермі-
нізм, за так звану сталінську культурну революцію, увінчані голодо-
морами, масовими репресіями і розстріляним відродженням. Знаємо 
й про руйнівні наслідки культурної революції в Китаї часів Мао 
Цзедуна для однієї із найдавніших світових цивілізацій.  

 Власне одномірність і обмеженість формаційного підходу до 
історичного процесу послужили викликом для появи цивілізаційних 
концепцій М. Вебера, М. Данилевського, К. Леонтьєва, Р. Маківера, 
П. Сорокіна, А. Тойнбі, О. Шпенглера та ін., створення цивілізаційної 
концепції історії культури. За цією теорією, розвиток людського 
суспільства і його культури має еволюційно-поступальний характер і 
відбувається шляхом циклів. Перевага такого підходу в тому, що він 
дозволяє осягнути, з одного боку, цілісність культури, а з другого, 



 

 45 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України 

глибше осмислити специфіку і особливості кожної національної ку-
льтури, її своєрідність та самобутність у контексті світової. Крім того, 
цивілізаційний підхід органічно поєднує історичний процес із соціо-
культурною історією, а категорія «цивілізація» орієнтує дослідника на 
необхідність аналізу впливу на розвиток культури таких чинників, як 
географічний, природничий, етнічний, економічний, демографічний, 
ментальний, релігійний, міжнародний та ін.  

Дедалі ширше застосування цивілізаційного підходу в сучасній 
гуманітаристиці не означає його універсалізації, оскільки будь-яке 
знання – історичне, етнологічне, культурологічне, політологічне, 
соціологічне, психологічне і т.д не може вважатися незмінним і все-
осяжним. Це означає, що цілісного знання про культуру загалом і 
українську зокрема можна досягти на основі синтезу галузевих знань, 
їх інтеграції в процесі інтердисциплінарних досліджень. Культура як 
об’єкт наукового пізнання виступає предметом різних наук – філосо-
фії, історії, етнології, політології, соціології, психології і т.д. І тільки 
на міждисциплінарному рівні з позицій цивілізаційного трактування 
культура постає як цілісність [16, с. 14–16]. Свого часу І. Ковальченко 
наголошував, що об’єктом пізнання завжди виступає певна ре-
альність, а предметом – ті аспекти і риси об’єкта, які охоплені вив-
ченням та рефлексіями [17, с. 54]. 

У сучасних умовах цивілізаційна ідея поступу і прогресу з її 
понятійним апаратом, системою цінностей і уявлень увійшла в зага-
льноприйнятий ужиток наукового мислення. Вона збагачена синте-
зом теорії прогресу і теорії локальних цивілізацій, а він відкриває 
значно ширші можливості для побудови такої методології, яка б фор-
мувала адекватну цивілізаційну свідомість. Сприйняття історичного 
прогресу на цій підставі також дозволяє усвідомити, що світ значно 
багатогранніший, а тому не може існувати безконфліктно, але водно-
час об’єктивність і потреба прогресивного розвитку визначає пошук 
компромісів, толерантний розвиток людства. З названими підходами 
тісно пов’язаний так званий політологічний підхід до методології 
історії культури, який надає можливість порівнювати вплив політич-
них систем на культурний процес і робити об’єктивніші висновки 
щодо взаємодії політичних і культурних процесів. 

Складовою частиною методології цивілізаційного пізнання куль-
тури є теорія ментальностей, започаткована відомою науковою шко-
лою Анналів. Вона проявляється через призму культурної традиції 
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і дозволяє запроваджувати до наукового обігу принципово нове і 
ширше коло історичних джерел, що відбивають повсякденне життя 
людей, їхні думки і почуття, більш адекватно реконструювати ми-
нувшину не тільки через ретроспективний, але й перспективний 
погляд людини, яка жила у минулому. Проблематика ментальності 
цікавить багатьох дослідників і інтенсивно розробляється на наших 
очах [18–21]. У даному випадку нас цікавить ментальність у аспекті 
методології співвідношення культури з цивілізаційною специфікою. 
Саме вона виступає базовим носієм сутнісних характеристик кон-
кретної цивілізації, створює собою її феноменологію [22]. Менталь-
ність – не тільки те, що ми думаємо, а й те, як ми думаємо і як посту-
паємо. Вона не зводиться до усвідомлених норм, правил і, взагалі, 
до рівня дискурсу культури, що лежить на поверхні.  

Без дослідження і з’ясування поняття ментальності не можна 
досягти повного і адекватного трактування сутності культури. Біль-
шість авторів обмежуються лише описами ментальності або суджень, 
що характеризують це явище, – «навички усвідомлення оточуючого 
світу, схеми, що мислять, образні комплекси, життєві і практичні 
установки людей» тощо [23, с. 25–27]. Причому, саме це поняття 
використовується досить широко. Аналіз контекстів слововживання і 
описуваних конструкцій свідчить, що в понятті «ментальність» кон-
центруються змісти, пов’язані з програмуванням людини, яке трак-
тується в широкому сенсі. Йдеться про структури, що програмують 
закони і механізми розуміння (інтерпретації) даних органів відчуттів. 
Зрозуміло, що така когнітивна діяльність реалізується в цілісно-не-
розчленованому акті розуміння (переживання) оцінки. Причому, акт 
розуміння (переживання) оцінки не існує ізольовано. Він є базовою 
підставою для вирішення завдання адекватної реакції на те, що від-
бувається. В цьому відношенні ментальність виступає сферою, яка 
програмує поведінку людини. 

Формуючи реакцію людини на оточуючий світ, ментальність 
структурує відтворення культури. Вона виступає фактором, який 
програмує збереження самототожності цивілізації, оформляє канал 
її еволюції, оскільки вказує загальні орієнтири культурної творчості, 
параметри і критерії відбору інновацій. Іншими словами, якщо куль-
тура трактується як самоорганізований пакет поза біологічних прог-
рам людської діяльності, то ментальність може тлумачитись як спе-
цифічний блок культури, який відповідає за структуризацію цього 



 

 47 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України 

пакету і вирішує завдання вибору і комбінування конкретних програм 
у заданих ситуаціях, а також містить мову програмування, на якій 
складені всі наявні програми і можуть бути написані нові. Цей блок 
виробляється внаслідок процесів культурогенези і належить до базо-
вих підстав, які структурують і оформляють приватні програми, а 
також взаємопов’язують увесь пакет у системне ціле. 

З цивілізаційним пізнанням тісно пов’язані методологія сис-
темного і синергетичного підходів, які розглядають кожну систему 
як певну цілісність і єдність порядку і хаосу [24]. З цього погляду, 
на особливу увагу заслуговує складність і непередбачуваність пове-
дінки систем, що вивчаються, в періоди їх нестійкого розвитку, в 
точках біфуркації, коли незначні причини можуть безпосередньо 
вплинути на вибір вектора суспільного розвитку. Якщо у суспільстві 
утверджується жорстка політична система за принципом суворої 
ієрархії, то злам хоча б одного елементу одразу ж призводить до її 
руйнації, яскравий приклад – розвал радянської системи. Згідно з 
синергетичним підходом, динаміка складних соціальних організацій 
пов’язана з періодичним чергуванням прискорення та уповільнення 
процесу розвитку, часткового розпаду і створення структур, періо-
дичним зміщенням впливу від центру до периферії і в зворотному 
напрямі. Часткове повернення в нових умовах до культурних й 
історичних традицій розглядається як чинник підтримки складної 
соціальної організації. Синергетичний підхід передбачає використан-
ня концепцій нелінійної динаміки і на сьогодні є основою для вивчення 
історичних альтернатив, перехідних періодів суспільної історії. 

Заслуговують на увагу й інші підходи: історико-антрополо-
гічний, феноменологічний та історіографічний, які визначають зав-
дання – розкрити зміст і призначення соцікультурного процесу, сенс 
життя [25]. Всі ці підходи виконують стосовно один одного функ-
цію взаємодоповнюваності. Знання і порозуміння різних підходів до 
вивчення історико-культурного процесу дозволяє подолати односто-
ронність у вивченні культури, не допускає догматизму свідомості, 
слугує науковому розумінню історичного процесу загалом і розвитку 
історичного мислення. Формування методології культури сприяє роз-
витку самостійності мислення тих, хто цікавиться історією. А зміна 
на підставі методологічного плюралізму предмета вивчення – історії 
в напрямі філософії історії допомагає формуванню гуманітарного 
світогляду, гуманітаризації знання. 
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Світ людини, яким є суспільство, недостатньо описати за зов-
нішніми ознаками, він повинен відкритися внутрішньому почуттю 
індивіда, який є частиною пізнаваної реальності. Ось чому пізнання 
культури є водночас процесом становлення й вияву внутрішнього 
світу того, хто здійснює це пізнання. І цей внутрішній світ неможливо 
пізнати, не вивчаючи антропології людини. Тобто антропологія по-
винна виражати сутність гуманізації самої людини, оскільки відпо-
відна антропологія спонукає певний спосіб і тип маніфестації людини 
в історичному процесі або сам історичний процес. У цьому розумінні 
антропологія випереджає історію, історіософію. 

Однак тут виникають деякі сумніви. І пов’язані вони ось з чим. 
Йдеться про моральність індивіда, його відповідальність перед істо-
рією, тобто про персоналістський підхід в історії, а це, як відомо, 
європейська традиція. Скажемо інакше: персоналізм, поняття осо-
бистості – це найбільш характерні ознаки християнства та, відпо-
відно, цивілізацій, ним породжених, – візантійської, європейської, 
української. І в цьому сенсі, мабуть, мають рацію ті дослідники, які 
говорять про унікальність й «окремішність» християнських культур. 
Перш за все – західної. Іншими словами, з одного боку, вона, з дру-
гого – всі інші. Справді, якщо взяти дві головні категорії філософ-
сько-історичного знання – «час» (соціальний час і вічність) і «прос-
тір» (локальний і позалокальний), – переконаємося у наявності цієї 
фундаментальної неподібності. 

 З антропологізмом пов’язаний персоналістський підхід до історії 
культури. Персоналістська історіософія найповніше проявляється в 
межах християнського світу. І тут постає запитання: наскільки ми, 
українці, здатні до формування персоналістської історіософії, влива-
тися в європейську соціальну і гуманізаційну сутність? Можна відпо-
вісти позитивно, адже Україна – християнська країна, зі своєю, що-
правда, специфікою. Але специфіка нашої свідомості, сформованої 
на цінностях християнства, здебільшого православного, основним 
постулатом якого є цезаропапізм, проповідує владовласність, чого 
немає в західному християнстві. Як у цьому випадку розв’язати проб-
леми демократії, децентралізації, коли й сьогодні, у ХХІ ст., в нашій 
країні влада і далі залишається, значною мірою, приватизованою 
певними олігархічними групами. 

Ось тут і постає питання, чому Україна так важко вирішує своїх 
головні економічні, соціальні і політичні, а разом з ними й культурні 
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завдання? Є дві важливі передумови для відповіді. Перша. У нас ще 
не відбувся той перелом у свідомості, в ментальності, який давно вже 
стався в більш «просунутих» християнських країнах. Що мається 
на увазі? У Середні віки і в ранньому Новому часі в Європі сформу-
вався сучасний тип свідомості – абстрактне раціональне мислення. 
Природно, що європейці цих епох нічого не придумували. Вони за-
вершили спорудження тієї будівлі, яку століттями будували в рамках 
спочатку греко-римської, а потім християнської традиції. Друге. 
Ця трансформація свідомості призвела до зміни типу суспільства. 
Відбувся перехід від традиційного соціуму до сучасного. Що це оз-
начає? В основі нового типу свідомості знаходиться принцип поєд-
нання «непоєднуваного»: одиничності й всезагальності. Звичайно, 
не випадково він виник у християнському світі: сама ідея Трійці 
передбачає єдність одиничності і всезагальності – Бог означає й певну 
сутність, і три різні сутності. І в цьому немає протиріччям. 

Утвердження такого типу свідомості передбачає обов’язковість 
альтернативно-цілісного мислення. Цілісність будується за принци-
пом альтернативності; альтернативність – це обов’язковий наслідок 
цілісності. Головне тут – свобода вибору через наявність автономних 
сфер життєдіяльності людини і множинності її ідентичностей. Люди-
на у такому суспільстві приречена на постійний вибір. Якщо хоча б в 
одній зі сфер своєї життєдіяльності вона позбавлена права вибору, 
починається розкладання всього суспільства, а не тільки цієї сфери. 
Саме тому будь-яке демократичне суспільство побудоване на виборі. 

А як же тоді з українським суспільством, де проблема вибору все 
ще обмежена? Яке соціально-культурне і морально-етичне станови-
ще особистості в нашому суспільстві? І звідси питання щодо самої 
України: чим вона хоче бути чи стати, чим є і чим ні? Звичайно, 
Україна може вибирати і формально уже вибрала: Схід або Захід. 
Схід – вже був і багато в чому залишається. Захід – свобода вибору 
ідентичності. Як до цього прийти? Змінити свою ментальність – 
важко і довго, хоча є й інший варіант – це гуманізація відносин на ос-
нові знання, яке б сформувало відповідно морально-етичне обличчя 
суспільства. Однією з невід’ємних характеристик такого знання є те, 
що воно нерозривно пов’язане з «розширенням» культурного просто-
ру, створенням нових культурних реалій, тягне зміну за собою як 
внутрішнього світу людини, так і реалій суспільного життя. Як спра-
ведливо зазначав С. Штрассер, «теоретичні твердження дослідника 
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можуть мати в майбутньому великі практичні ефекти. Сучасна історія 
свідчить, що такий ефект – не тільки мислимий, але насправді 
можливий. Доречно згадати три найвідоміші теорії у галузі гумані-
тарних наук. Більшість дослідників західної культури визнає, що 
економічна теорія Адама Сміта, політична теорія К. Маркса й психо-
аналітична теорія З. Фрейда вплинули як на життя індивідуумів, так і 
на розвиток суспільства в цілому; вони створили нові ситуації, нові 
людські відносини, нові форми життя» [26]. Результати наукових 
досліджень – це і фактор, що змінює соціокультурний ландшафт і 
найчастіше закладає основи нових суспільних ідеологем. Викорис-
тання результатів досліджень змушує замислитися над тим, «як наше 
слово відгукнеться». 

Традиція, яка в європейській культурі йде ще від Сократа, 
сповідує визнання моральної гідності індивіда. Непорушність і са-
мовизначеність духовного світу людини означають, що особистість 
не може бути осягнута лише в координатах зовнішніх властивостей, 
оскільки вона містить у собі самобутній внутрішній світ: людина – це 
істота, яка постійно шукає й випробовує саму себе [27, с. 38]. Свого 
часу європейська філософська думка сформулювала парадигму, за 
якою людина не тільки не є предметом серед предметів, але й не 
може бути засобом для будь-яких побічних цілей, у тому числі й для 
так званого «загального добра». Ця парадигма, залишаючись три-
валий час панівною, дедалі більше вступала в протиборство із проти-
лежною – антигуманітарною, що намагалася, зокрема, опертися на 
методологію й успіхи природознавчих досліджень. Це досить гостре 
протистояння надовго визначило долю історіософії культури. З по-
чатку ХХ століття процеси масовизації культури західного суспіль-
ства, зростаючої соціалізації ще більше ускладнили ситуацію. Проте 
традиція визнання моральної цінності окремого людського індивіда 
не зникла, а на рівні інституціональної філософії і некомерційної 
культури залишається й досі вагомою. Ось чому в дослідженні куль-
тури важливе значення має аксіологічний (ціннісний) підхід, який 
розглядає її як систему цінностей з потужним світоглядно-виховним 
потенціалом. 

У цивілізаційному пізнанні зростає роль відомого у світовій істо-
ричній науці хвилевого підходу, який акцентує увагу на хвилеподіб-
ному характері еволюції складних соціальних систем. Він звертає 
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увагу на альтернативні варіанти розвитку людського суспільства і 
можливість зміни його вектора, однак не на механічне повернення 
суспільства у попередній стан, а просування його шляхом модерніза-
ції не без участі традиції і попереднього досвіду. 

Оскільки йдеться про методологію пізнання феномену культури, 
то варто торкнутися сучасних підходів до дефініції цього поняття. 
Його багатоплановість і комплексність породжує переконання в тому, 
що культура не може вичерпуватись якимось одним визначенням 
[28, с. 17–18]. Сутність феномену культури може бути зрозумілою 
лише в кількох взаємодоповнюючих визначеннях, покликаних вия-
вити найзначніші зрізи явища. Йдеться про особливий духовний 
досвід людства, який нагромаджується і передається від покоління до 
покоління, комплекс матеріальних, духовних, інтелектуальних і 
емоційних складових суспільства, включаючи і спосіб життя, правила 
людського буття, систему цінностей, традицій і вірувань [29, с. 3–4].  

Цивілізаційному пізнанню культури в такому трактуванні слугує 
вміле і адекватне застосування системи дослідницьких методів як 
загальнонаукових, конкретно наукових (методів окремих галузей 
знань), так і спеціальних методів культурології (соціокультурних 
спостережень). Пріоритетне значення мають усталені методи аналізу 
та синтезу, моделювання, герменевтики, а також спеціальні: історико-
генетичний, історико-хронологічний, структурно-функціональний, 
діахронно-синхронний, текстологічний, компаративістики, біографіч-
ний та інші. В сучасних умовах дедалі ширшого застосування в усіх 
науках набуває метод моделювання, який дозволяє вибудувати най-
більш важливі конструкції культури як у минулому, так і прогно-
зовані. Історико-генетичний метод націлений на з’ясування витоків і 
ґенези того чи іншого культурного явища, події, стилю, жанру і т.д. 
Жоден культуролог не може обійтися без застосування методу ком-
паративістики, тобто без порівняльно-історичного осмислення різних 
цивілізацій і культур як у часовому інтервалі, так і географічно-
країнознавчому. Незаміниму роль виконує й структурно-функціо-
нальний метод, адже культура – складний і багатогранний організм, 
який складається з численних, тісно пов’язаних між собою елементів, 
кожен з яких має своє призначення і виконує певну функцію. Пріори-
тетна роль людини, особистості у соціокультурних процесах об’єк-
тивно диктує необхідність залучення біографічного методу, який 
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дозволяє органічно пізнати життєвий шлях тієї чи іншої особи і її пер-
сональну роль у примноженні культурних цінностей. Варто зауважити, 
що вибір методів пізнання завжди визначається метою дослідження і 
змістом самої проблеми. Як засвідчує наш досвід участі у створенні 
цивілізаційного образу української культури, тільки комплексне і 
системне застосування усіх методів виступає запорукою продуктив-
ної і успішної реалізації задуму та дослідницьких завдань [5]. 

Таким чином, можна стверджувати, що методологія цивілізацій-
ного підходу, порівняно з формаційним, значно ефективніша в дос-
лідженні культури і ментальності. Вона дозволяє осягнути цілісність 
культури, встановити її пріоритетне місце в цивілізації, яка народжує-
ться разом з народженням ментальності. В ментальності відбивають-
ся значущі зміни культури і цивілізаційної моделі загалом. Діалек-
тика культури і цивілізації настільки багатогранна і динамічна, що 
завжди залишатиметься актуальною з погляду методології будь-якого 
пізнання, в тому числі й цивілізаційного. Серед проблем, які потре-
бують подальшого осмислення на засадах методології цивілізацій-
ного пізнання, найбільш перспективними видаються такі: інтеграція 
складових компонентів культури, їх взаємодія щодо забезпечення 
цілісності як планетарного явища і єдності цивілізаційно-культурного 
та екологічного процесу на постіндустріальному просторі; визнання 
пріоритетної ролі людини в оновленні гуманістичних цінностей 
культури, її форм і змісту; сутність культурного прогресу в умовах 
глобалізації світу і шляхи модернізації національної культури; по-
літичні, економічні та демографічні чинники культури; гуманізація 
культури на засадах моральних пріоритетів та її протидія тероризму і 
конфліктам; регулятивна функція культури у сфері міжкультурних та 
міжособистісних відносин; формування української інтелектуальної 
еліти на різних етапах історії та її ролі у розвитку національного 
культурного ландшафту; збереження і охорона культурної спадщини 
як носія історичної пам’яті. 
 
_______________________________ 
 

1. Губерський Л. Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світог-
лядний аналіз / Л. Губернський, В. Андрущенко, М. Михальченко. – К. : Знання, 
2000. – 580 с. 



 

 53 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України 

2. Безклубенко С. Теорія культури / С. Безклубенко. – К., 2002. – 324 с. 
3. Кримський С.Б. Цивілізаційний розвиток людства / С. Б. Кримський, 

Ю. В. Павленко. – К. : Фенікс, 2007. – 316 с. 
4. Юрій М. Ф. Соціокультурний світ України. – Вид. 2-ге / М. В. Юрій. – 

К. : Кондор, 2008. – 736 с. 
5. Калакура Я. С. Українська культура: цивілізаційний вимір / Я. С. Калаку-

ра, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрий. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 
2015. – 496 с.  

6. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку: навч. посібн. /  
І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с.  

7. Колесник І. І. Українська культура та історіографія: історія ментальнос-
тей // Укр. істор. журн. – 2002. – №1. – С. 26–37 

8. Калакура Я. С. Українська духовність: історіографічний вимір / Я. С. Ка-
лакура // Українознавство. – 2013. – №1. – С. 28–34 

9. Яковлєв О. Інтерпретація теорії культури, мистецтва і освіти в сучасній 
українській науці (2005–2012 рр.). / О. Яковлєв. – К. : НАКККіМ, 2012. – 228 с. 

10. Попович М. Нарис історії Культури України / М. Попович. – К. : 
АртЕк, 1998. – 728 с. 

11. Богуцький Ю. П. Українська культура в європейському контексті / 
Ю. П. Богуцький, В. П. Андрущенко, Ж. О. Безверщук, Л. М. Новохатько. – 
К. : Знання, 2007. – 679с. 

12. Шейко В. М. Культура України в глобалізаційно-цивілізаційному 
вимірі (історико-методологічні аспекти) / В. М. Шейко. – К., 2011. – 624 с. 

13. Рафальський О. О. Україна як цивілізаційний феномен / О. О. Рафа-
льський. – К. : Бланк-Прес, 2010. – 256 с. 

14. Горєлов М. Українська етнічна нація / М. Горєлов, О. Моця, О. Рафаль-
ський. – К. : Еко-продакшн, 2012. – 192 с.  

15. Михальченко Н. Украинская региональная цивилизация: прошлое, 
настоящее, будуще / М. Михальченко. – К. : ИПиЭНИ, 2013. – 340 с. 

16. Иконникова С. Н. История культурологических теорий. – 2-е изд. / 
С. Н. Иконникова. – М.; СПб: Питер, 2005. – 474 с. 

17. Ковальченко И. Д. Методи исторического исследования – Изд. 2-е. / 
И. Д. Ковальченко. – М. : Академия, 2003. – 272 с. 

18. Попович М. В. Українська національна ментальність / М. В. Попович // 
Проблеми теорії ментальності / відп. ред. М. Попович. – К. : Наукова думка, 
2006. – С. 232–240 

19. Юрій М. Ф. Етногенез та менталітет українського народу / М. Ф. Юрий. – 
К. : Таксон, 1997. – 237 с. 

20. Стражний О. С. Український менталітет. Ілюзії. Міфи. Реальність / 
О. С. Стражний. – К. : Книга, 2008. – 368 с. 

21. Історія європейської ментальності / за ред. Петера Дінцельбахера. – 
Львів: Літопис, 2004. – 720 с. 



0  

 54

НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 3-4(83-84) 

22. Старовойт І. С. Збіг і своєрідності західноєвропейської та української 
ментальностей: філософсько-історичний аналіз / І. С. Старовойт. – Тернопіль: 
Діалог, 1997. – 256 с. 

23. Культурология. ХХ век. Энциклопедия. – В 2 т. – Т.2. – СПб. : Уни-
верситетская книга, 1998. – 370 с. 

24. Князева Е. Н. Антропологический принцип в синергетике / Е. Н. Кня-
зева, С. П. Курдюмов // Вопросы философии. – 1997. – № 3. – С. 62–79. 

25. Історія в термінах і поняттях: довідник. – Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 
2014. – С. 30–31, 259, 656.  

26. Strasser S. Understanding and Explanation. Basic Ideas Concerning the 
Humanity of the Human Sciences / S. Strasser. – Pittsburgh, 1985. – Р. 174. 

27. Кассирер Э. Опыт о человеке: введение в философию человеческой ку-
льтуры // Проблема человека в западной философии / Э. Кассирер. – М. : 
Гардарики, 1988. – 472 с. 

28. Закович М. М. Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. 
посібн. / М. М. Закович. – К. : Знання, 2007. – 567 с. 

29. Попович М. Нарис історії культури України / М. Попович. – К. : АртЕк, 
1998. – 728 с. 

 
 

Марина Шульга 
 

ОРИЕНТАЛИЗМ И ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
 

У статті розглядається діалог цивілізацій, як він передбачений 
у межах дискурсу орієнталізму. Робиться висновок, що зазначеному 
дискурсу властиво обмежувати діалог цивілізацій завданнями взаєм-
ного культурного збагачення та виокремлення і просування універ-
сальних людських цінностей. Питання ж про підстави визнання 
тих чи інших цінностей універсальним орієнталізмом оминається, 
внаслідок чого термін «діалог цивілізацій» може втратити свою 
милозвучність і перетворитися на евфемізм. 

Ключові слова: діалог цивілізацій, дискурс орієнталізму, орієн-
тал та орієнталіст, універсалізм.  

Shulga M. Orientalism and dialogue of civilizations. The informa-
tion given in the article concerns the dialogue among civilizations as it 
is provided within the discourse of Orientalism. The conclusion is drawn 
that this discourse tends to limit the dialogue among civilizations by the 
tasks of mutual cultural enrichment and separation and promotion of 
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universal human values. The question about the reasons of the recognition 
of certain universal values by the Orientalism is ignored, thus the term 
«dialogue among civilizations» may lose its sonority and becomes an 
euphemism.  

Key words: dialogue among civilizations, the discourse of Orienta-
lism, Oriental and Orientalist, universalism. 

 
Под диалогом принято понимать форму коммуникации, специ-

фика которой состоит в попеременной смене ролей коммуникатора и 
реципиента. При этом сам диалог обязательно выстраивается в соот-
ветствии с принципом кооперации, требующим, чтобы коммуника-
тивный вклад на каждом этапе диалога соответствовал совместно 
согласованной его цели. Иными словами, диалог как коммуникатив-
ное действие не просто существует в виде обмена высказываниями 
«по поводу», но и позволяет определять назревшие проблемы об-
щественного развития и уяснять оптимальные и приемлемые способы 
их решения. Так, согласно Юргену Хабермасу, коммуникативными 
считаются действия, участники которых согласовывают и координи-
руют планы своих действий, предлагая друг другу значения и смыслы 
с целью обмена информацией. И если в стратегическом действии 
индивиды влияют друг на друга эмпирически, с помощью санкций 
или перспектив вознаграждения, то в коммуникативном действии 
они указывают друг другу рациональные мотивы присоединиться к 
ним. Сами же эти мотивы подкрепляются с их стороны гарантией, 
что в случае необходимости они будут прилагать все усилия для того, 
чтобы обеспечить значимость предлагаемой претензии либо за счёт 
приведения нужных оснований, либо за счёт демонстрации соответ-
ствующего поведения [См. : 11]. 

В Статье 2 «Глобальной повестки дня для диалога между циви-
лизациями» к таким «рациональным мотивам» отнесены:  

– содействие всеобщему участию, равноправию, равенству, 
справедливости и терпимости в отношениях между людьми; 

– укрепление взаимопонимания и взаимного уважения с помо-
щью взаимодействия между цивилизациями; 

– взаимное обогащение и развитие знаний, а также понимание 
богатства и мудрости всех цивилизаций; 
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– выявление и поощрение того, что объединяет цивилизации, в 
целях устранения общих угроз для единых ценностей, универса-
льных прав человека и достижений человеческого общества в раз-
личных областях; 

– поощрение и защита всех прав человека и основных свобод 
и достижение более глубокого общего понимания прав человека; 

– содействие более глубокому пониманию общих этических 
стандартов и универсальных человеческих ценностей; 

– обеспечение более высокой степени уважения культурного 
разнообразия и культурного наследия [2]. 

В свою очередь, «демонстрация соответствующего поведения» 
предполагает организацию таких мероприятий, как поездки в учеб-
ных целях, культурные фестивали, программы обмена в сфере обра-
зования, совместные проекты научных исследований и конферен-
ции [2, Статья 9]. Все это и призвано обеспечить «всеобщее участие и 
коллективное желание учиться, открывать для себя и изучать кон-
цепции, выявлять сферы общего понимания и основные ценности и 
сводить разные подходы в единое целое с помощью диалога» [2, Ста-
тья 1]. Как видим, «диалог цивилизаций» – это довольно насыщенная 
в содержательном плане программа действий, которая сама по себе 
является достаточно весомым «рациональным мотивом», чтобы к 
ней присоединиться. Кто же будет против «приверженности всеоб-
щему участию, сотрудничеству и поиску взаимопонимания как к 
средствам продвижения общих ценностей»? Но вот парадокс. Ведь 
«диалог цивилизаций» призван лишь только «выявлять сферы об-
щего понимания и основные ценности». На каком же основании 
последние будут определяться как «общие ценности» и продвигаться 
в качестве таковых? 

Ю. Хабермас подметил, что время от времени в коммуникатив-
ных действиях возникают вопросы, ставящие под сомнение внут-
ренние претензии на значимость самих высказываний и, как таковые, 
требующие указания на основания такой значимости. Это означает, 
пишет Ю. Хабермас, что то, что до сих пор признавалось несомнен-
ным фактом или нормой, теперь может не иметь места, оказаться как 
действенным, так и недейственным [12, с. 168]. Соответственно, 
претензии на значимость могут лишиться своей проблематичности 
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не путём подкрепления их какими-то гарантиями, а только путём 
дискурса, в рамках которого эти претензии не только получают под-
держку в виде тех или иных оснований, но и критерии рациональ-
ности, дающие этим основаниям вес, становясь предметом обсуж-
дения. «Раскрытие скрытых аргументов, скрывающихся в каждом 
понятии, помогает понять и, возможно, решить возникающие кон-
фликты» [10, с. 19]. Иначе говоря, пишет Ю. Хабермас, только в 
дискурсе можно получить ответ на вопрос о том, что именно мешает 
взаимодействию [11, с. 87]. И это потому, что только в дискурсе ин-
дивид вместо того, чтобы приписывать остальным в качестве обя-
зательной некоторую максиму, которую он хотел бы сделать всеоб-
щим законом, должен предложить свою максиму всем остальным 
для дискурсивной проверки ее претензии на универсальность. Акцент 
при этом смещается с того, что каждый может, не встречая воз-
ражений со стороны других, желать в качестве всеобщего закона, на 
то, что все, в согласии друг с другом, желают признать в качестве 
универсальной нормы [12, с. 107]. «Дискурсивное обоснование прев-
ращает толкование в интерпретацию, утверждения в предложение, 
объяснение в теоретическое объяснение и оправдание в теоретичес-
кое оправдание» [11, с. 87].  

Тем самым начавшись как диалог, коммуникативное действие 
необходимо становится дискурсом в момент возникновения сом-
нения по поводу правомерности претензий его участников на зна-
чимость и универсальность своих высказываний. «Это не просто 
диалог, а форма коллективной рефлексии и реконструкции проблема-
тичных предположений, которые выявляются, обсуждаются и таким 
образом принимаются или отклоняются в процессе аргументатив-
ной деятельности» [12, с. 327–328]. В этом смысле Эдвард Саид 
отмечает, что универсальные принципы свободы, несомненно, су-
ществуют и должны быть приняты всеми остальными. Проблема 
заключается в возможности различного толкования универсальных 
ценностей на основе различных культурных традиций [5, c.55].  

Если же коммуникативное действие не выходит на уровень об-
суждения правомерности претензий его участников на значимость и 
универсальность своих высказываний, оно продолжается в рамках 
дискурса, освобождающего одну из сторон диалога от необходимости 
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совместной с другими «практики обсуждения и оправдания» (Ю. Ха-
бермас) своих претензий на значимость. Такой дискурс известен 
как ориентализм, предусматривающий универсальность европейских 
(и шире – западных) ценностей и не предусматривающий дискурсив-
ную проверку этой универсальности совместно с другими участника-
ми диалога. При этом «уважение человеческого достоинства, свобо-
да, демократия, равенство, правовое государство и соблюдение прав 
человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинству» опре-
деляются как ценности, на которых основан Европейский Союз и 
которые являются общими для государств-членов [3, Статья 2]. Их 
общность для других должна ещё быть «принята или отклонена в 
процессе аргументативной деятельности». Но, как удобно исключить 
Другого из дискурса собственных ценностей, классифицировать его 
как Чужого и на этом основании отказаться от «обсуждения и оправ-
дания» своих претензий на значимость. И, более того, сохранять 
этого Чужого в качестве последнего аргумента в пользу таких 
претензий. Диалог с Другим невозможен потому, что он – Чужой. 
Диалог с Другим не нужен, потому что в качестве Чужого он осво-
бождает «нас» от обязательства ставить под сомнение проблематич-
ную претензию на значимость «наших» высказываний путём «нас-
тойчивого поиска таких прозрений, которые могли бы убедить 
всех» [13, с. 83]. Как удобно обосновывать значимость европейских 
ценностей постулируемой универсальностью европейских демок-
ратических институтов, которым угрожает практика врагов демокра-
тии [14, с. 27]. И вот парадокс – европейцам не нужен Другой как 
оппонент, диалог с которым и должен убедить его в том, что, напри-
мер, права человека, как их понимают европейцы, являются универ-
сальными [5, c. 50]. «Например, мы можем утверждать, что некие 
права на свободу слова универсальны, хотя пока не являются частью 
других культур. Но это всего лишь утверждение, и оно остаётся та-
ковым до тех пор, пока его не признают другие» [5, c. 50]. Европейцы 
нуждаются в Чужом, ибо невозможен диалог с тем, кто является 
источником угрозы их демократическим ценностям, универсальность 
которых неоспорима потому, что оспаривать её некому. 

Ведь ориентализм, по заключению Э. Саида, – это корпоративная 
институция для контакта с Востоком посредством формулирования и 
узаконивания определенных утверждений о нем [9. с. 13]. Это – 
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речевые практики, с помощью которых Запад описывает Восток, а 
затем, исходя из этого описания, общается с ним. Ориентализм 
выступает той суммой ограничений, которая обуславливает мысли и 
действия, связанные с Востоком и которая детерминирована «целой 
сетью интересов» [9, с. 14]. Западу выгодно иметь дело с тем Восто-
ком, который он сам для себя описывает, поскольку это позволяет За-
паду обосновать свое доминирование над ним. Как это ни парадок-
сально, замечает Э. Саид, но в ориентализме Восток – это «полное 
отсутствие» и «непостижимое молчание». Ведь осмысливается он 
не в диалоге, а в процессе одностороннего обмена: пока ориенталы 
разговаривали и действовали, европейцы наблюдали за ними и все 
записывали [9, с. 211]. А сами ориенталы – это не граждане, и даже 
не люди, а проблемы, подлежащие решению, сужению, или же, по 
мере того, как западные государства претендовали на их террито-
рию, – присвоению [9, с. 269]. Поэтому, если ориентал открывает 
рот, то он, скорее всего, – «агитатор, создающий трудности» и «ос-
корбляющий западные демократии». Поэтому «мы» отказываем в 
независимости «им» – жителям ориентальной страны, поскольку 
мы знаем эту страну и в каком-то смысле она существует такой, 
какой мы ее знаем [9, с. 48].  

Не в этом ли кроются истоки парадигмы несостоявшихся госу-
дарств, основывающейся на «представлении США о самих себе как о 
незаменимой нации» и оправдывающей «настойчивое цивилизатор-
ское рвение» США по отношение к «слабым и несостоявшимся госу-
дарствам» классификацией их в качестве «рассадников терроризма, 
очагов регионального хаоса, преступности, болезней и деградации 
окружающей среды»? Майкл Дж. Мазарр аргументирует целесооб-
разность для США отказа от «цивилизаторской миссии» по отно-
шению к таким государствам тем, что «указанные опасности никогда 
не были уникальным свойством слабых государств» и, более того, 
«никогда не существовало логически последовательного набора 
факторов, которые определяют несостоявшиеся государства». И тут 
же заключает: «Когда миру надо решать вопросы, связанные со 
слабыми государствами, Соединенным Штатам следует полагаться 
на постепенное улучшение ситуации через предоставление постоян-
ной, долгосрочной поддержки и консультаций, основываясь на таких 
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действиях, как прямая экономическая помощь с учетом местных пот-
ребностей; обучение, обмены и другие программы развития челове-
ческого капитала; связи между военными, политика торговли и 
инвестиций и так далее» [6]. Э. Саид называет это «логикой ориен-
тализма»: поскольку в онтологическом плане мы не можем стереть 
Восток с географической карты мира, мы должны найти способ ов-
ладеть им и изменить его, ведь Восток сам никогда не меняется и 
является чем-то «абсолютно другим», чем Запад. Достигается это 
посредством «пренебрежительной оценки», помещающей «все 
ориентальное в класс, суд, тюрьму либо учебник для пристального 
исследования, изучения, осуждения, исправления либо управле-
ния» [9, с. 58, 266].  

Исторически «логика ориентализма» была детерминирована 
«масштабными политическими интересами» трёх великих империй – 
британской, французской и американской, одержимых цивили-
зационной миссией по отношению к «заморским территориям»,  
миссией, которая оправдывалась ими, их цивилизационным превос-
ходством и «особенной культурной центральностью» [8, с. 26].  
«С начала девятнадцатого века и до самого конца Второй мировой 
войны Франция и Британия доминировали на Востоке и в ориен-
тализме; после Второй мировой войны доминировать на Востоке 
стала Америка, и она делает это так же, как делали когда-то Франция 
и Британия» [9, с. 15]. При этом, замечает Э. Саид, ориентализм и 
сегодня пользуется «репрезентациями Востока», то есть такими его 
трансформациями, которые должны сделать Восток понятным для 
Запада посредством обоснования «неизгладимого различия между 
западным превосходством и восточной отсталостью» [9, с. 60]. Вещи, 
на которые тут следует обратить внимание, пишет Э. Саид, – это 
стиль, обороты, повествовательные приёмы, а не правильность ре-
презентации или её соответствие оригиналу. Эти обороты формиру-
ют перцепцию и виды взаимодействий между Востоком и Западом, 
они обеспечивают последнему устоявшееся восприятие первого, вос-
приятие, при котором новое на Востоке рассматривается как повтор 
или варианты того, что известно ранее. Благодаря этим стилям и 
речевым оборотам Запад и получает возможность не только говорить 
от имени Востока, но и господствовать над ним, оставляя его чем-то 
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фиксированным для своих потребностей [9, с. 36, 145]. Вот и полу-
чается, что «коварные китайцы, полуголые индусы и пассивные му-
сульмане» описываются как стервятники, которые кормятся «нашими» 
подачками, и проклинаются, когда мы их «теряем» [9, с. 144].  

Дополнением к современным/традиционным идеям ориентализ-
ма Э. Саид считает тезис о том, что, хотя западный потребитель и 
находится в меньшинстве, он имеет право владеть и распоряжаться 
большей частью мировых ресурсов по той простой причине, что он, 
в отличие от ориентала, является настоящим человеком [9, с. 145]. 
Показателен в этом контексте пример Ливии. Речь не о нефти. 
Превращение этой страны в «территорию хаоса», по заключению 
А. Никишина, объясняется во многом и таким фактором современной 
геополитики, как контроль над пресной водой [7]. На юге Ливии 
располагаются четыре гигантских подземных водных резервуара, 
содержащие около тридцати пяти тысяч кубических километров (!) 
воды. Начиная с 80-х годов прошлого столетия полковником Кадда-
фи реализовывался грандиозный проект, внесенный в Книгу рекордов 
Гиннеса – «Великая рукотворная река». Проект предусматривал 
создание сложной сети водоводов, которая снабжает пустынные ра-
йоны и побережье Ливии водой из Нубийского водоносного слоя. 
Этот проект, заключает А. Никишин, мог произвести настоящую «зе-
леную революцию» в Африке без единого цента от МВФ и других 
транснациональных корпораций, которые чрезвычайно активны в 
приватизации воды, осуществляемой исключительно по линии Все-
мирного банка. Кроме Ливии, О. Никишин приводит пример Южного 
Судана, в котором в 1984 году Всемирный банк и МВФ блокировали 
окончание строительства канала, который бы способствовал осуше-
нию болот Судд и мог превратить в цветущий сад засушливые 
районы Египта и Судана. «По существующей схеме в регионе сна-
чала возникли сепаратистские проявления, быстро переросшие в 
гражданскую войну и распад единого государства» [7]. Далее, прес-
ная вода была и остается одним из силовых методов давления и на 
Сирию для решения задач Запада. Это и аннексия Израилем Голанс-
ких высот, где с момента своего основания САР располагала одним 
из крупных источников пресной воды – Тивериадским озером (о. Ки-
нерет). (По некоторым оценкам, треть потребляемой в Израиле пи-
тьевой воды поступает именно с Голанских высот.) И контроль над 
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большинством водных источников в Сирии со стороны ИГИЛ, что 
совместно с Турцией, прекратившей в апреле 2014 года подачу воды 
Евфрата в «озеро Асада», во многом позволяет регулировать с 
помощью воды поток беженцев из Сирии и Ирака в Европу. 

Как заключает Э. Саид, ориентализм нельзя понять, не беря во 
внимание тот факт, что отношения Запада и Востока – это «отноше-
ния силы, доминирования, разнообразных степеней сложной гегемо-
нии» [9, с. 16]. Восток и был «ориентализован» потому, что его 
можно было заставить быть ориентальным, быть таким, как он су-
ществует в воображении Запада; таким, как это нужно Западу ради 
сохранения своего доминирования над ним. Поэтому ориентализм – 
это не просто структура выдумок и мифов Запада о Востоке, которая 
рассеется в тот момент, когда о них будет сказана правда. Это не ев-
ропейская фантазия о Востоке, а созданный усилиями многих людей 
корпус теории и практики, в который вложены (и вкладываются!) 
значительные материальные инвестиции. Это – неразрывная дуга 
знания и силы, объединяющая европейского или западного правителя 
и ориенталиста, которые и сегодня могут опереться на авторитет 
своей нации, подпёртый системой силы [9, с. 17–18, 139]. Быть 
ориенталистом – поэтому означает, между прочим, осознавать, что 
ты принадлежишь к государству, которое имеет на Востоке вполне 
определенные интересы, и, более того, влиять на их формирование. 
Ориентализм – это распределения определенного геополитического 
знания между эстетическими, научными, экономическими, социоло-
гическими и филологическими текстами, которые создают и поддер-
живают определенные интересы Запада в отношении Востока, 
намерение первого «контролировать, подчинять или даже инкорпо-
рировать» мир последнего на том простом основании, что он отличен 
от мира Запада [9, с. 25. 266]. Вот почему европейское (и шире – 
западное) понимание Востока давно превратилось из чего-то сугубо 
текстуального и созерцательного во что-то административное, эко-
номическое и даже военное [9, с. 274]. А дискурс ориентализма яв-
ляется не простыми умственными упражнениями, а напряжёнными 
социальными соревнованиями, включающими в себя такие конкрет-
ные политические проблемы, как иммиграционные законы, правовые 
нормы индивидуального поведения, законодательное урегулирование 
насилия и мятежа, характер и содержание образования, направление 
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внешней политики, имеющей дело с определением официальных 
врагов [9, c. 429–430]. Но главный вывод, который следует из раз-
мышлений Саида об ориентализме, заключается в том, что ориента-
лизм не просто связан с «диспозицией силы и бессилия» [9, c.430]. 
Он и есть этой диспозицией силы Запада и бессилия Востока, обу-
словленной лишением Востока «права участия» в эксплуатации 
своих природных ресурсов в собственных интересах и, как следствие, 
в «аргументативной деятельности» по проверке претензий Запада на 
универсальность своих ценностей. 

Возможен ли в этих условиях диалог цивилизаций? Как ознаком-
ление с традициями и культурным наследием других народов – да. 
Как инструмент отказа от «этического обоснования односторонних 
действий ссылками на мнимо универсальные ценности собственной 
политической культуры» [14, c. 177] или же как «аргументативная 
форма», препятствующая «тому, чтобы некоторые <…> внушали 
или даже приказывали другим то, что хорошо для них» [12, с. 113], – 
нет. Ведь, «то, что передается через культурный дискурс и обмен 
в рамках культуры, это не «истина», а репрезентации» [9, с. 36]. Ре-
презентации Востока Западом таким, каким он (Запад) его создал. 
Причем не только при помощи речевых, но и финансово-экономи-
ческих практик. И Западу важно сохранить Восток в том виде, в 
каком он его устраивает – как неспособный к самостоятельному про-
мышленному развитию и государственному строительству (ведь все 
это предполагает национализацию и природных ресурсов, и собст-
венности транснациональных корпораций). Но при этом, как изоби-
лующий «романтическими историями и экзотическими созданиями» 
(Э. Саид), а еще характеризующийся «чувственностью, склонностью 
к деспотизму, искаженной ментальностью, склонностью к неточнос-
ти и неаккуратности, отсталостью» [9, с. 267]. Отсюда – так называе-
мое «превентивное вмешательство», базирующееся на стратегии дол-
говременного присутствия западных демократий в экономической 
и политической жизни своих бывших колоний. И предусматри-
вающее, согласно теории зависимости, разграничение двух видов 
буржуазии – национальной, стремящейся взять под свой контроль 
природные богатства своей страны, и компрадорской, готовой 
открыть экономику страны для внешнего вмешательства в обмен на 
получение материальных благ [1, с. 166–167]. «Сегодня, – подмечает 
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Э. Саид, – ориенталист пытается рассматривать Восток как ими-
тацию Запада, как регион, который <…> может улучшить свое 
положение лишь в том случае, если его национализм «будет готов 
договориться с Западом»» [9, с. 416].  

Возможно ли изменение сложившейся в мире «диспозиции силы 
и бессилия»? Вопрос риторический. Но без его решения диалог ци-
вилизаций не станет «благозвучием», предполагающим совместное с 
другими создание и согласование новых универсальных значений, 
которое, в свою очередь, требует исходить из того, что, во-первых, – 
различие не есть синоним враждебности, а универсальность не тож-
дественна унификации. Во-вторых, – что попытки классификации и 
иерархизации «других» изначально непродуктивны, бессмысленны и 
в чём-то комичны. И, в-третьих, – что настойчивое повторение, что 
«наша» культура или страна – это «номер один» [8, с. 467], вряд ли 
получит «одобрение со стороны всех заинтересованных лиц как 
участников практического дискурса» [12, с. 146]. Как нормативная 
модель построения новой мировой архитектуры, диалог цивилизаций 
позволил бы упредить превращение диалога в простой способ инфор-
мирования европейцами (и Западом в целом) Других о значимости и 
универсальности своего видения устройства мира. Иными словами – 
лишил бы Запад претензии на собственную универсальность за 
счет отказа ему в абстрактном универсализме как «универсализме 
того, у кого в руках окажется больше власти» [5, с. 56]. Ведь под-
линный универсализм, как признаёт Ю. Хабермас, «побуждает 
децентрировать собственную перспективу, он заставляет признать 
относительность собственного взгляда в перспективе «иной пози-
ции»» [14, с. 37–38]. Иными словами, универсализм означает не 
столько «разумную всеобщность», сколько равное уважение и рав-
ное право каждого на индивидуальность, право Другого «быть 
другим» [14, с. 28–29]. Да, в Статье 3 упомянутой выше «Глобаль-
ной повестки дня для диалога между цивилизациями» отмечается 
«признание права представителей всех цивилизаций сохранять и 
развивать свое культурное наследие в рамках своего общества» [2]. 
Но тут главное не забывать об экономическом подспорье этого права: 
« … естественное право на землю принадлежит не тому, кто сидит на 
ней, а тому, кто добывает из нее богатства» [4, с. 91]. Без учета этого 
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нюанса диалог цивилизаций неизбежно утрачивает свое благозву-
чие (эвфонию) и становится благоречием (эвфемизмом), призван-
ным скрыть тот факт «что любой универсалистский дискурс является 
всего лишь прикрытием для частных интересов» [14, c. 181].  
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Валентин Бушанський 
 

ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА І  
МЕСІАНСТВО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

 
У статті досліджується питання взаємозв’язку між культу-

рою Просвітництва та поширенням культури Модерну. Обґрунто-
вується теза, відповідно до якої, глобальне поширення європейської 
цивілізації зумовлене впливом Просвітництва. Показано, що в основі 
Просвітництва лежать секуляризовані цінності християнської 
культури. Відповідно, зроблено висновок, що криза європейської ци-
вілізації, зокрема Модерну, пов’язана з нівелюванням християнської 
культури. 

Ключові слова: цивілізація, культура, Просвітництво, Модерн, 
християнство.  

Bushanskyy V. The Age of Enlightenment and messianism Euro-
pean civilization. The article examines the link between culture and the 
spread of Enlightenment culture Modern. Substantiated the thesis 
according to which the global spread of European civilization caused by 
the influence of the Enlightenment. It is shown that the basis of 
Enlightenment values are secularized Christian culture. Accordingly, it 
is concluded that the crisis of European civilization, including Modern 
related to leveling Christian culture. 

Key words: civilization, culture, Enlightenment, Modern, Christianity. 
 
Коли ми кажемо, що є певна цивілізація, то тим самим вис-

ловлюємо твердження й про одночасне існування не-цивілізації 
або ж – іншої цивілізації. Поняття «цивілізація» знімається і на 
рівні умовного «нуля»: немає цивілізованого життя, а є лише «ди-
кість»; і на рівні своєрідної «+ нескінченості»: є глобальна гомогенна 
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цивілізація, котра, одначе, має вирізнювальні риси лише з історич-
ного погляду.  

Усі ці поняттєві варіанти, до яких підводить нас елементарна 
логіка, чітко простежуються в історії світової культури. Коли давні 
елліни заговорили про еллінську ойкумену, протиставляючи її вар-
варському світові, то в такий спосіб вони зафіксували опозицію між 
цивілізацією та не-цивілізацією – варварством. Перехід од класич-
ного періоду до еллінізму зумовив нівелювання цієї опозиції: в об-
ширі від Єгипту до Греко-Бактрійського царства помітні форми 
синтезу культур, на основі яких поступово виробився свій окремий 
культурний тип. Еллінізм – це, фактично, перший в історії приклад 
формування універсальної за вжитком і глобальної за поширеністю 
культури. Звісно, елліністичний світ (як до того й Еллада класичного 
періоду) був оточений народами, яких вважали варварами, а на схід 
од елліністичної ойкумени перебувала індійська цивілізація. Однак 
наразі важливим є інше – факт можливості синтезу культур, які перед 
тим вважалися радикально несумісними, й постання на їхньому 
ґрунті нової цілком виразної культури. І що важливо: культура ця 
усвідомлювала себе універсальною та самодостатньою водночас, 
нехтуючи окраїнним світом.  

Уже на цьому прикладі розвою культури давньої Еллади ми ба-
чимо чи не всю феноменологію цивілізаційних перетворень. І голов-
ний вектор розвитку цивілізації полягає в переході від локально-
опозиційного відношення щодо варварства чи інших цивілізацій 
до універсального статусу. Відзначимо, що це бачення спрямова-
ності цивілізації до універсальності, до, по суті, саморозчинення в 
просторі, суперечить провідному способові концептуалізації цивілі-
зацій – виокремленню вирізнювальних рис. Будь-яка мова про циві-
лізацію, найчастіше, підводить нас до міркувань у рамках есенціаліз-
му, являючи собою парафраз до слів про «сіль землі». Бо що лежить 
в основі тривіальних концептуалізацій цивілізації? – виокремлення 
низки вирізнювальних рис і надання їм сутнісного статусу, нівелю-
вання яких, мовляв, і спричиняє занепад цивілізації. Утім занепад 
цивілізації (нівелювання рис) може відбуватись у наслідок багатьох 
причин – від природних до соціально-політичних катаклізмів. Але 
це суто негативні причини занепаду цивілізацій. Єдина ж позитив-
на причина – універсалізація, розвинення локальної цивілізації до 
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статусу глобальної. І, вочевидь, цей потенціал експансії закладений в 
усіх цивілізаціях, що виникли шляхом опозиціонування себе щодо 
Інших.  

Локальні ж культури, які, натомість, виникли в замкнених, ска-
жімо, острівних спільнотах Океанії, в Амазонії чи в районах крайньої 
Півночі, шляхом пристосування до природного середовища, напевно, 
не можуть вважатися достеменними цивілізаціями*. Бо, по-перше, 
вони не здатні вийти за межі свого природного середовища; по-
друге, виникнувши в замкненому середовищі, не маючи значущих 
контактів з іншими цивілізаціями, вони не спроможні вибудувати 
систему цінностей, що була б опозиційною щодо системи цінностей, 
яка властива іншим цивілізаціям, слугуючи в такий спосіб утвер-
дженню власного буття. Брак такої опозиційності унеможливлює й 
потенціал для експансії.  

Тож, якщо і є посутня ознака цивілізації, то, вочевидь, це – 
«месіанство», не лише здатність, а й готовність до експансії, метою 
якої є навернення інших народів до власного способу буття. Зарод-
ження та розвиток цивілізації потребує опозиційного відношення 
щодо варварства або ж інших цивілізацій. Починаючи статтю, я вже 
зазначав, що цивілізація виокремлюється дослідниками шляхом зі-
ставлення – виокремлення цивілізації через опозицію до альтерна-
тивних способів буття. У такий спосіб, дослідники, шляхом зіставлен-
ня, здійснюють операцію розрізнення. Але в аналогійний спосіб 
діють, не лише дослідники-спостерігачі, а й самі будівничі цивілі-
зації, адже вони так само рефлексують власний спосіб буття та 
буття Інших. Відмінності між Елладою та Східними деспотіями – 
очевидні для істориків. Але не менш очевидними вони бути й для 
еллінів. Цікаво поставити питання: що спонукало еллінів класичного 
періоду не лише відзначати особливість власного способу буття, а й 
плекати його, уникаючи недоречних запозичень? Що спонукало 

                                                            
* У своїй праці «Дослідження історії» Арнольд Тойнбі, опосередковуючи 

концепцію «виклику – відповіді», звертається, зокрема, й до питання потенціалу 
розвитку культур народів крайньої Півночі. Тойнбі зазначає: виклик зовнішнього 
середовища, в тому числі й природних умов, може бути настільки сильним, що всі 
зусилля народів спрямовуються лише на адаптацію. Відповідно, створена в таких 
умовах культура виявляється позбавленою будь-якого потенціалу для подальшого 
розвитку.  
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давніх юдеїв уникати елементарної адаптації до єгипетської культури, 
акцентувати власні відмінності, що й склали основу їхньої циві-
лізації? Відповідаючи на питання, слушно висловити гіпотезу: для 
становлення месіанської цивілізації необхідно, аби в статусі Ін-
шого, який заперечуватиметься, виступала не інша цивілізація 
як така, а велична цивілізація. Для становлення нової цивілізації 
важливим є фактор заперечення, який проявляється як виклик 
статусу та претензія на цей статус.  

В основі нашої європейської цивілізації лежить еллінська куль-
тура класичного періоду. І тому для нас очевидною є своєрідність і 
значущість цієї культури. Але не варто забувати, що еллінських світ, 
якщо подивитися на нього очима Персії, являв собою певне непоро-
зуміння, якусь історичну недбалість, дрібницю, що не йшла у жодне 
порівняння з величчю самої Персії – імперії від Індостану до Серед-
земного моря. Перська імперія охоплювала половину Азії. Чому ж 
вона виявилася колóсом на глиняних ногах, як це побачив у своєму 
сні пророк Даниїл? Напевно, тому, що являла собою обшир, спресо-
ваний лише військово-політичною силою. Військо-політична сила – 
насилля, простіше кажучи, – була і альфою, і омегою; це була й 
ідея імперії, й практика імперії. За маскою імперії приховувалося 
тільки варварство й архаїка. Так, Персія – Схід од Середземного моря 
до Індостану – це була цивілізація. (Це й нині є окрема цивіліза-
ція.) Але, яка цивілізація!? Ім’я їй – варварство та архаїка.  

Беручи до уваги особливі способи буття, ми кажемо, що це є 
окрема цивілізація. Звертаючи ж увагу на ціннісний аспект певного 
способу буття, ми кажемо, що це є варварство, але аж ніяк не циві-
лізація. Наша наукова мова повсякчас вводить нас в оману. Бо та ж 
таки Персія – це і цивілізація, і осередок архаїки, навіть за мірками 
доби від греко-перських війн до походу Александра Македонського. 
Тож, варто придивитися до тих-таки цінностей, які ведуть одні наро-
ди до варварства, а інші до цивілізованості.  

Еллада класичного періоду являла собою приклад культури, що 
переходила від патріархального укладу до нового, не баченого до 
того статусу людини в суспільстві. Звільнення людини від опіки роду 
та поліса; індивідуалізм, синонімічний титанізму та самотності; «ін-
туїтивне передчуття монотеїзму», як висловився Олексій Лосєв, 
характеризуючи теологічні погляди Сократа і Платона; входження 
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софістики до політико-правової мови; усталення демократії й усві-
домлення кризи демократії, що відображено в працях Платона й 
Аристотеля; здійснені Периклом і Демокритом спроби перейти від 
полісного устрою до єдиної національної держави еллінів – це ті 
прояви, які споріднюють VІ – ІІІ століття до н. е. із суто модерними 
суспільствами. В історіографії є велика дискусія щодо доречності 
екстраполяції на Античний світ характеристик, які традиційно засто-
совуються для опису суспільств Нового часу. Однак ця дискусія була б 
неможливою, якби сам тип культури Давньої Еллади, а згодом і 
Давнього Риму, не був разюче подібним до культури Нового часу. 
Безперечно, шлях до цивілізації лежить через заперечення патріарха-
льного украду. Але, куди веде цей шлях!? На жаль, у нас немає від-
повіді. І поготів, у нас немає відповіді втішної. Бо ж, яким був фінал 
Античного світу? – повернення до варварства. Тож, чи є у нас достат-
ні підстави вважати, ніби фінал нашої цивілізації буде іншим? Від-
повідаючи на це питання, є велика спокуса заглибитись у песиміс-
тичні фоліанти історіософів – Авґустина Блаженного, Освальда 
Шпенґлера, Сергія та Володимира Соловйових, Миколи Бердяєва. 
Їхні погляди відомі. Та, чому б нам не сподіватися, що ці видатні 
уми помилялися? 

Тож, кажучи про цивілізацію, нам варто розрізняти цивілізацію 
як онтологічну реальність – комплекс особливих культурних рис, і 
«цивілізацію» в лапках – умоглядну конструкцію, що являється на 
кінчикові авторського пера. Звернувшись до історії, ми знайдемо 
безліч самобутніх культур, котрі не усвідомлювали себе цивілізація-
ми. Знайдемо, звісно, й ті, які виконували цивілізаційну роль, не 
маючи в мові відповідного поняття для її позначення. Нині серед 
дослідників немає одностайності щодо того, коли саме виникло по-
няття цивілізація, і хто саме з авторів уперше його вжив. Напевно 
можна сказати лише те, що це поняття з’являється наприкінці 
XVIII століття в текстах французьких та англійських політичних 
публіцистів. Ця паралельність виникнення поняття в різних євро-
пейських країнах вказує на його культурно-історичну визначеність: 
європейська культура вже була готова до артикуляції цього поняття, в 
ній уже визріли передумови для висловлення за його допомогою 
певних інтуїцій. Хронологічна локалізація виникнення поняття – 
кінець XVIII століття – достеменно характеризує ступінь розвитку 
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європейської культури: це була доба активного засвоєння та викорис-
тання ідей філософів-просвітників. Відтак очевидним є, що поняття 
«цивілізація» приналежне до просвітницького дискурсу: за межа-
ми Просвітництва основні конотації цього поняття або втрачаються, 
або набувають неавтентичного значення.  

Що є цивілізація для людей просвітницької доби? – це непохитне 
переконання у «прогресивності» європейського способу життя. (Звер-
німо увагу, що й самé поняття «прогрес» належить до просвітниць-
кого дискурсу.) Для європейців XVIII-го, а особливо ХІХ століть, 
безсумнівним є, що ідеї, сукупність яких охоплюється відомою тріа-
дою – «свобода, рівність, братерство», – мають не виключно європей-
ську, а універсальну значущість. Просвітницька Європа усвідомила 
себе рушієм глобального розвитку. Усвідомила необхідність – свій 
обов’язок! – нести цивілізацію в усі окраїни світу: утверджувати сво-
боду, рівність, братерство. І, попри вираженість у Просвітництві 
атеїстичного складника, це прагнення до експансії з повним правом 
можна назвати «месіанським», в секуляризованому, звісно, сенсі.  

Цей попервах суто інтелектуальний рух зумовив істотні перетво-
рення спершу на Європейському континенті та в Північній Америці, 
а далі спричинив виникнення такого явища як імперіалізм. Нині ми 
схильні описувати імперіалізм у суто негативному ключі. (І причини 
такого негативного сприйняття імперіалізму мають принципове 
значення.) Однак не варто відкидати й той факт, що «імперіалізм» – 
це поняття кінця ХІХ століття, а до того використовувалося поняття 
«колоніалізм», конотації якого геть інші; як не варто відкидати й 
феномен, котрий англійська культура Вікторіанської епохи позначила 
іронічним словосполученням «тягар білої людини». За найближчого 
розгляду, до снаги бачити, що цей «тягар» і є цивілізаційною 
місією Європи.  

Чому таким важливим є цей акцент: «цивілізація» – поняття 
просвітницької епохи? По-перше, це дає можливість бачити, що 
пізнавальна модель, яка випливає з поняття «цивілізація», сув’язна 
з іншими поняттями Просвітництва і просвітницькою картиною світу 
загалом. По-друге, екстраполяція поняття «цивілізація» на інші епохи 
(за межі Просвітництва) – це мимовільна екстраполяція й інших 
уявлень (понять, картини світу) з доби Просвітництва. (Показовий 
приклад – попередні міркування про цивілізаційний вимір епохи 
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Еллінізму.) По-третє, цивілізаційні практики, які мали місце в періоди 
колоніалізму й імперіалізму, – це також результат утвердження та 
поширення просвітницької культури. Тобто, світом поширювалися 
не європейські культурні взірці як такі, а європейські культурні взірці 
в просвітницькій редакції. По-четверте, критика цивілізаційної місії 
Європи, що набуває рис критики цивілізації взагалі й виражається 
в поняттях «європоцентризм» і, згаданий уже, «імперіалізм» – це кри-
тика саме просвітницьких засад культури. І по-п’яте, відзначена 
критика цивілізації в її просвітницькій редакції – це, знову ж таки, 
результат розвитку тієї-таки просвітницької культури: Просвітництво, 
яке є автентичним у Європі, розвиваючись, приходить до неминучого 
самозаперечення, що й проявляється в запереченні просвітницьких 
(цивілізаційних) практик і в самій Європі, і за її межами.  

Ці п’ять характеристик, які випливають з аналізу поняття «циві-
лізація», уможливлюють подальший комплексний розгляд усієї 
феноменології цивілізаційних змін, починаючи від винайдення по-
няття наприкінці XVIII століття і дотепер. Першорядне ж значення 
мають два відношення: перше, між центром цивілізаційних перетво-
рень і країнами, які переймали цивілізаційні взірці; й друге – між 
автентичною системою просвітницьких цінностей і їхнім сьогочасним 
станом, що постав у наслідок їхнього розвитку. Феноменологію цих 
двох відношень до снаги розвести тільки в період колоніалізму та, 
частково, імперіалізму, коли в Європі вже назрівала криза просвітни-
цького проекту. Нині ж феноменологія цих двох відношень перепле-
тена надзвичайно тісно.  

Виокремивши низку цивілізацій за релігійною ознакою, Самуель 
Гантінґтон, по суті, констатував смерть просвітницького проекту. 
Просвітництво й атеїзм (чи, принаймні, агностицизм) – нерозривні: 
неможливо поклонятися Розуму, сумніватися в усьому, й при цьому 
визнавати існування ірраціональних і непізнаваний сутностей. Ски-
дається на те, що Просвітництво вичерпало себе, або ж, щонаймен-
ше, потребує ревізії й додаткового обґрунтування – актуалізації до 
реалій постмодерної доби. Наука і філософія опинилися на межі 
нової раціональності, а масова культура – вже за порогом «нової ірра-
ціональності». Контури нової раціональності поки-що незрозумілі; 
а зяючі прірви нової ірраціональності, як здається, дедалі більше 
поглинають простір повсякденності.  
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Утім є й інша, вагоміша причина занепаду просвітницького 
проекту – це феномен, який Хосе Ортеґа-і-Ґассет позначив метафо-
рою «бунт мас». Просвітницький проект, орієнтуючись на широкий 
загал, – звідси і саме поняття «Просвітництво», «просвіта» – все ж 
був справою меншості. У чому просвітники бачили свою політичну 
функцію? – своїм обов’язком вони вважали руйнування суспільних 
(масових) стереотипів, ірраціональних настановлень, невиправданих 
традиції. Й усі ці дії, згідно із задумом просвітників, уможливлювали 
визволення людини – від історії, що породила традиційні правові 
та політичні інститути, та стереотипності мислення. Та ж таки демо-
кратія уявлялась як влада народу, але влада визволеного народу, 
здатного до раціонального мислення та волевиявлення. Усталення ж 
масового суспільства, з його культом споживання та поп-культурою, 
стало свідченням того, що масове суспільство, навіть якщо воно 
постпросвітницьке, завше ґрунтується на спрощених і кітчевих уяв-
леннях про світ, живиться стереотипами і продукує міфи. Й у цьому 
сенсі ми справді прийшли до «Нового Середньовіччя», однак геть 
не того, яке уявляв собі Микола Бердяєв – автор цього поняття.  

Торкаючись проблеми кризи просвітницького проекту, Олексій 
Шевченко, серед іншого, акцентує увагу на анігіляції лібералізму, 
дедалі більшій недовірі до інституту представницької демократії, 
яка зводиться до суто маніпулятивних електоральних практик. Автор 
також наголошує, що ці тенденції – прояв не лише суто українських і 
пострадянських реалій, а мають загальний характер. На зміну про-
світницькому егалітаризму, зазначає Шевченко, йде новий антисо-
ціальний елітаризм, котрий, задля свого утвердження, «цинічно» 
вихолощує основні поняття-символи просвітницького проекту, що 
породжує «шизоїдність» офіційного політичного дискурсу [1].  

Вище я висловив міркування, що криза просвітницького проекту 
яє, зокрема, пов’язаною з «бунтом мас» – їхнім входженням до полі-
тики; і акцентував увагу на тому, що канон просвітницьких ідей 
створювався елітою, яка ідеалізувала народ, вважаючи, ніби просвіта, 
утвердження Розуму, уможливить практичне утвердження рівності, 
справедливості, братерства й інших високих цінностей. На перший 
погляд, мої міркування й міркування Олексія Шевченка суперечать 
одне одному. Утім, насправді, вони лише акцентують різні аспекти 
одного й того самого феномена – кризи Просвітництва. Бо постає 
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питання: чому у XVIII – ХІХ століттях еліти, які поділяли ідеї 
Просвітництва, послідовно обстоювали принципи «егалітаризму», 
а в ХХ – ХХІ століттях вдаються до шизоїдного дискурсу? Відпо-
відаючи на це запитання, можна вислови кілька альтернативних тез 
і антитез:  

перша теза: просвітницький проект від початку був утопічним, 
оскільки існування ієрархії, а отже й еліти, яка плекає власні 
цінності, що уможливлюють конкурентні переваги, є об’єктивною 
умовою суспільно-політичного буття; або ж – антитеза – просвіт-
ницький проект і досі незавершений, зокрема в його освітньому й 
культурному аспектах;  

друга теза: конструювання й поширення просвітницьких ідей 
мало характер естетичного принадження, яке затьмарило реальні 
інтереси еліт; або ж – антитеза – фактор шизоїдності проявлявся з 
самого початку – егалітаризм був лише маскою, за якою прихову-
валося «жадання влади»;  

третя теза: весь соціально-політичний дискурс Просвітництва 
був лише епіфеноменом – розгортанням логічних понять, які зароди-
лися насамперед як теоретико-методологічні конструкти, придатні 
для пізнання природи; або ж – антитеза – логіка суспільно-полі-
тичної боротьби, про яку писав Карл Маркс, і справді зумовила 
універсалізацію й абстрагування політичних інтересів, які, у свою 
чергу, відобразились у наукових теоріях;  

четверта теза; живим нервом становлення Просвітництва була 
критика християнства, яка проявлялася, серед іншого, в антиклерика-
лізмі, тобто в критиці Церкви як соціального інституту, слугуючи 
містком до соціально-політичної критики взагалі; або ж – антитеза – 
повертаючись до тих-таки ідей Маркса, неприйняття соціально-по-
літичної нерівності, зокрема ієрархічності середньовічного суспільст-
ва, зумовило й критику клерикалізму, а також християнства як його 
світоглядної основи.  

Треба сказати, що на підтвердження будь-якої з тез і будь-якої 
з антитез можна знайти скільки завгодно аргументів. Послідовне 
розгортання тез веде до цілковитої деконструкції ціннісно-світог-
лядної бази просвітницького проекту. Розгортання ж антитез – до 
нового обґрунтування патетичного образу просвітницької епохи. 
Сказати ж, що істина є десь «посередині» – означало б сказати несус-
вітню банальність.  
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Утім не варто випускати з поля зору й той аспект, що саме прос-
вітницький проект надав нового змісту поширенню європейської 
цивілізації, перетворивши його на глобальний поступ Модерну. Бо чи 
була європейська колонізація Американського континенту поступом 
Модерну? – ні. Європейські країни поширили на Новий світ суспіль-
но-політичні практики, які були чинні в Європі. І тільки розвиток 
Просвітництва в Європі, зокрема лібералізму в Англії, уможливив 
утвердження відповідних суспільно-політичних ідей у Північній Аме-
риці. Чи було проникнення європейських мореплавців-колонізаторів 
до країн Азії поступом Модерну? – та сама негативна відповідь. 
Однак з перемогою просвітницьких ідей в Європі стало можливим 
їхнє впровадження в Азії. І поготів, до Наполеонівських війн, до 
шерегу європейських революцій колонізатори в Азії навіть не ста-
вили собі завданням впроваджувати ті чи ті суспільно-політичні 
практики та культурні взірці, які ми нині чітко ототожнюємо із Мо-
дерном. Таким чином, очевидним є, що просвітницький проект, 
попри його виразний секуляризований характер, містив квазімесіан-
ські настановлення.  

Яка природа цього месіанського субстрату в Просвітництві? Це є 
вкрай складне питання, котре стосується самої сутності Просвіт-
ництва. Микола Бердяєв, скажімо, наголошував, що всі ідеї свободи, 
рівності та братерства мають євангельське походження і явлені в 
Новий час лише в секуляризованій формі. Бердяєв також сказав би, 
якби його, звісно, запитали, що людина Нового часу – це християн-
ський аскет, котрий відрікся од Христа, але зберіг вишкіл попередньої 
епохи. І така оцінка була б суголосною міркуванням Макса Вебера 
щодо протестантської етики та духу капіталізму. Той-таки Бердяєв 
саркастично зазначав: ви – більшовики-богоборці – називаєте себе 
атеїстами, але дух ваш – це дух розкольників-старообрядців. Що зали-
шиться від вашого духу, коли остаточно переможуть ваші богоборчі 
ідеї?.. Відповідь процитую дослівно: «останется только рвачество».  

Просвітницький проект переживає кризу. Європа поринає в 
сутінь. Можливо, і мав рацію Микола Бердяєв, причина цьому – 
поступове вихолощення тих цінностей, на основі яких виникло й роз-
винулося Просвітництво. У своєму розвиткові Модерн пройшов два 
манівці. Перший – нацизм, який був проваллям в архаїку. Другий – 
більшовизм, що був радикальним, руссоїстичним за своєю суттю, 
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запереченням свободи людини. Чи не є сучасне масове суспільство 
з його пристрастю до кітчевого світосприйняття – третім манівцем, 
яким нам нині треба пройти? Відповісти на це питання я, мабуть, 
спробую в наступній статті.  
 
_______________________________ 
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ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ  
ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ 
В ПОЛІЕТНІЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
Стаття є інноваційною за постановкою проблеми та спробами 

її розв’язання і висвітлення. Вона присвячена обґрунтуванню актуа-
льності й необхідності розробки концепції етнополітичної толе-
рантності, зокрема, дослідженню її філософських засад, формулю-
ванню визначення, аналізу її сутності та парадоксу, а також 
з’ясуванню місця і ролі в поліетнічному суспільстві. 

Ключові слова: толерантність, політична толерантність, ет-
нічна толерантність, етнополітична толерантність, поліетнічне 
суспільство, етнополітична конфліктологія. 

Maruchovska-Kartunova О. Philosophical foundations of ethno-
political tolerance in poly-ethnic society. The article is innovative one 
as for putting the problem and the attempts to solve and to describe it. It is 
devoted to the grounds of actuality and necessity to work out the ethno-
political tolerance’s concept, in particular to research its philosophical 
foundations, and to formulate its definition, to analіse its essence and 
paradox, and also to find out its place and role in poly-ethnic society. 

Key words: tolerance, political tolerance, ethnic tolerance, ethnopo-
litical tolerance, poly-ethnic society, ethnopolitical conflict studies. 
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Мета та завдання цієї статті полягають в обґрунтуванні актуа-
льності постановки і необхідності розробки зазначеної проблематики, 
зокрема, дослідження філософських засад етнополітичної толерант-
ності, аналізу її сутності й парадоксу, а також з’ясуванню місця і 
ролі в багатонаціональному та поліетнічному суспільстві. 

Актуальність цього дослідження зумовлена багатьма загальними 
(глобальними, універсальними) причинами і факторами, притаманни-
ми всім багатонаціональним, поліетнічним країнам, та специфічними 
причинами і факторами (особливими, унікальними), що мають 
місце чи діють у середині окремих держав.  

До загальних причин і факторів можна віднести такі:  
–  брак спеціальних, фундаментальних праць, присвячених ана-

лізові філософських засад, актуальності, визначенню, сутності й пара-
доксу етнополітичної толерантності та з’ясуванню її місця і ролі в 
поліетнічному суспільстві; 

–  багатонаціональний, поліетнічний склад населення абсолютної 
більшості країн світу; 

–  посилення впливу на поліетнічні суспільства двох досить по-
тужних глобальних і одночасно діючих, але різновекторних тенден-
цій: з одного боку, інтеграційних, а з іншого – дезінтеграційних. При 
цьому схоже, що остання тенденція стає (чи найближчим часом ста-
не) провідною, якщо етнонаціональні спільноти не почнуть дбати про 
формування етнополітичної толерантності та протидії поширення 
етнополітичної інтолерантності та не будуть демонструвати готовність 
і здатність до пошуків етнополітичного компромісу та досягнення  
і збереження етнополітичного консенсусу; 

–  зростання темпів і масштабів міграційних процесів, перемішу-
вання населення планети та криза міграційної політики країн Євро-
пейського Союзу;  

–  невтішні наслідки впровадження політики асиміляції, зокрема 
т.зв. «плавильного казана» (melting pot), формування «радянського 
народу» та західної ліберальної моделі мультикультуралізму; 

–  продовження процесів етнічного ренесансу, політизації ет-
нічності, етнізації політики та етнополітичної мобілізації;  

–  зростання ролі ЗМІ, могутній потенціал яких може бути вико-
ристаний, з одного боку, як чинник формування етнічної толерант-
ності та етнополітичної інтеграції багатонаціонального, поліетнічного 
суспільства, а з іншого, як інтолерантний, конфліктогенний чинник;  
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–  посилення і поширення етнічного та етнополітичного націо-
налізму, який може стати чи може бути перетворений на гальмо 
формування етнополітичної толерантності та живильним середови-
щем для виникнення етнополітичної інтолерантності; 

–  почастішання проявів ксенофобії, етнополітичної інтолерант-
ності та етнополітичного радикалізму, як передумов і стартових 
позицій для поширення етнополітичного екстремізму, етнополітич-
ного сепаратизму та етнополітичного тероризму; 

–  наявність старих, т.зв. «заморожених», та виникнення нових 
етнополітичних конфліктів у багатьох країнах світу, появі яких пере-
дували чи збереженню яких сприяють, окрім всього іншого, і прояви 
етнополітичної інтолерантності;  

–  існування (за різними даними) від 400 до 800 етнонаціональ-
них спільнот, які вже ведуть боротьбу за створення власної держави 
або демонструють готовність її розпочати чи поки що мріють про неї і 
тільки чекають на слушний час та сприятливі для цього умови; 

–  посилення тенденції народження нових невизнаних держав/ 
державоподібних утворень (лише впродовж останнього десятиліття 
виникло близько двох з половиною десятків таких утворень) [1, с. 346].  

Серед основних специфічних причин і факторів слід назвати такі: 
–  поліетнічний склад населення України, в якому етнічні неук-

раїнці становлять близько 14 млн чол. або 27,3 % (країна вважається 
поліетнічною, коли частка етнічних меншин перевищує 10% її на-
селення). До того ж, поліетнічність України має свою специфіку: дві 
найбільші етнічні спільноти – українці (72,7%) та росіяни (22,1%) – 
становлять 94,8 % усього населення [2, с. 9];  

–  незавершеність формування української громадянської нації 
(civic nation) та слабкість існуючого громадянського суспільства; 

–  відсутність концепцій: 1) державної етнонаціональної політики 
(при існуванні кількох її проектів, що більше двох десятиліть «блу-
кають» кабінетами Верховної Ради); 2) етнополітичної безпеки, як 
важливої і конче потрібної складової національної безпеки країни 
та 3) етнополітичної інтеграції етнонаціональних спільнот; 

–  вкрай повільний розвиток демократичних реформ, зокрема, за-
тягування процесів справжньої реальної децентралізації в Україні; 

–  перманентні спроби окремих політичних сил у боротьбі за 
завоювання або утримання влади розігрувати т.зв. «етнополітичну 
карту»;  
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–  наявність у етнополітичних антрепренерів (етнополітичних 
еліт) деяких етнонаціональних меншин амбітних етнополітичних пла-
нів, зокрема, щодо радикальних змін свого статусу в етнополітичній 
системі та місця і ролі в етнополітичних процесах; 

–  небезпека накладання незадоволення широких народних мас, 
зокрема етнонаціональних меншин, суттєвим погіршенням свого со-
ціально-економічного становища на невдоволення, викликане зни-
женням чи невизначеністю свого статусу, зокрема, своєї мови чи 
культури та неясність перспектив свого подальшого існування як 
окремої самобутньої спільноти;  

–  намагання деяких політичних сил створити в Україні не гро-
мадянську, а етнічну націю (ethnic nation), що викликає етнополітичну 
інтолерантність та може призводити до ескалації етнополітичних 
конфліктів;  

–  вкрай повільний процес становлення етнополітичної конфлік-
тології як перспективної і конче потрібної для нашої країни науки, 
навчальної дисципліни та мистецтва запобігання ескалації етнопо-
літичних конфліктів, їх трансформації й розв’язання; 

–  збереження, а подекуди і панування помилкових поглядів на 
етнополітичні конфлікти як на однозначно негативні й деструк-
тивні епіфеномени; 

–  неготовність, невміння, а подекуди і небажання правлячого 
класу впроваджувати заходи щодо трансформації існуючих етнопо-
літичних конфліктів, тобто перетворення їх з деструктивних на 
конструктивні;  

–  впровадження елементів недемократичної етнонаціональної 
політики, в якій основна ставка робиться на силові методи розв’я-
зання таких конфліктів;  

–  зменшення, особливо впродовж останнього десятиліття, і без 
того тонкого шару толерантності, зокрема політичної, етнічної та 
етнополітичної;  

–  поширення політичної, етнічної та етнополітичної інтолерант-
ності, ксенофобії, інтегрального націоналізму, етнічного та етнополі-
тичного екстремізму, які сприяють або провокують виникнення чи 
ескалацію етнополітичних конфліктів;  

–  неготовність правлячого класу країни та етнополітичних еліт, 
точніше, етнополітичних антрепренерів, як домінуючої етнічної нації, 
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так і субординованих етнонаціональних спільнот до пошуків етно-
політичного компромісу та досягнення і збереження етнополітичного 
консенсусу; 

–  досить «застаріле» законодавство, що має регулювати етно-
політичні відносини в країні та доволі часті випадки прийняття 
нормативних документів чи проголошення урядових заяв чи промов, 
які, м’яко кажучи, не сприяють поширенню етнополітичної толе-
рантності; 

–  брак чітких правових визначень етнополітичного екстремізму, 
етнополітичного сепаратизму і етнополітичного тероризму та відпо-
відної правової бази щодо притягнення до кримінальної чи хоча б 
адміністративної відповідальності за їх поширення;  

–  наявність сепаратистських настроїв серед певної частини 
населення; 

–  виникнення на теренах України двох самопроголошених дер-
жавоподібних утворень, а точніше, самопроголошених територій – 
т.зв. «Донецької народної республіки» та «Луганської народної 
республіки» та ін. 

Ступінь наукової розробки зазначеної проблеми, зокрема, без-
посереднього дослідження філософських засад етнополітичної 
толерантності, аналізу її сутності й парадоксу та з’ясуванню місця і 
ролі в поліетнічному суспільстві можна визначити як нульовий, або 
такий, що перебуває в початковій, ембріональній стадії. Наскільки 
нам відомо, ані в зарубіжній, ані у вітчизняній науковій, навчаль-
ній чи довідковій літературі публікацій на цю конкретну тему поки 
що немає. Втім, її дослідженню має посприяти значний і вже добре 
відомий теоретичний матеріал, напрацьований зарубіжними та віт-
чизняними вченими і присвячений суміжним й близьким проблемам, 
зокрема, толерантності взагалі [3], а також таким її типам, як: політич-
на [4], етнічна, міжетнічна [5] та міжнаціональна толерантність [6].  

Одразу ж зазначимо, що єдиного, загальновизнаного визначення 
толерантності в науковій літературі не існує. Це зумовлено, перш за 
все, складністю, суперечливістю, багатоаспектністю, багатозначніс-
тю, варіативністю і навіть парадоксальністю самого цього феномену. 
Звідси – безліч відмінностей у визначенні, тлумаченні, класифікації та 
оцінці толерантності. Найбільш коректним, конструктивним і перс-
пективним виходом з цього «понятійно-категоріального глухого 
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кута» може стати т.зв. «конвенціональний підхід», тобто відповідні 
домовленості самого наукового співтовариства. Користуючись уже 
існуючими поняттями, термінами і тлумаченнями толерантності та 
пропонуючи свої власні, автор цієї статті намагається дотримува-
тися саме цього підходу.  

Філософські засади та сутність зазначеного феномену найбільш 
чітко визначено в одному з філософських словників: «Толерантність – 
терпимість до іншого роду поглядів, звичаїв, традицій. Толерант-
ність необхідна по відношенню до особливостей різних народів, 
націй і релігій. Вона є ознакою впевненості в собі й усвідомлення 
надійності своїх власних позицій, ознакою відкритості ідейної 
течії, яка не боїться порівняння з іншими точками зору і не уникає 
духовної конкуренції» [7, с. 457].  

У контексті загальнолюдських якостей найбільш коректними 
визначеннями толерантності та тлумачення її сутності, місця і ролі 
слід вважати ті, які були дані в «Декларації принципів терпимості 
(толерантності)», прийнятій ЮНЕСКО 1995 р. «Терпимість (толе-
рантність), – стверджувалося в ній, – означає поважання, сприйняття 
та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм само-
вираження та самовиявлення людської особистості… Терпимість 
(толерантність) – це єдність у різноманітності. Це не тільки мора-
льний обов’язок, а й політична та правова потреба. Терпимість 
(толерантність) – це те, що уможливлює досягнення миру, сприяє 
переходу від культури війни до культури миру… Терпимість 
(толерантність) – це обов’язок сприяти утвердженню прав людини, 
плюралізму (в тому числі культурного плюралізму), демократії та 
правопорядку» [8].  

Попри ці, здавалося б, прийнятні (якщо не для усіх, то хоч би 
для більшості науковців) визначення і тлумачення толерантності, 
слід враховувати, що вона може породжувати не лише злагоду і 
згоду, а й певні розбіжності чи навіть парадокси. Один з таких пара-
доксів вивів ще давньогрецький філософ Платон, а його розгорнуту 
інтерпретацію дав відомий австрійсько-британський філософ Карл 
Поппер. З огляду на те, що у вітчизняній науці чомусь ігнорується 
цей парадокс, нагадаємо його сутність. Якщо вкрай стисло, то «пара-
докс толерантності» Платона–Поппера полягає в тому, що «необме-
жена толерантність повинна призвести до зникнення толерантності. 
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Якщо ми безмежно толерантні навіть до тих, хто не є толерантним, 
якщо ми не готові захищати толерантне суспільство від атак нето-
лерантних людей, в такому разі толерантні люди будуть знищені, а 
разом з ними і толерантність… Таким чином, в ім’я толерантності 
ми маємо право не толерувати ін(не)толерантних людей. Ми повинні 
проголосити поза законом будь-який рух, який сповідує ін(не)толе-
рантність, і визнати підбурення до ін(не)толерантності та пересліду-
вань таким же злочином, як підбурення до вбивства, викрадання 
дітей та відродження работоргівлі» [9].  

Отже, попри всю свою конструктивність, важливість і необхід-
ність, надмірність чи надлишок толерантності, як і її відсутність або 
недостатність, можуть призводити до її самознищення чи перетво-
рення на свою протилежність, тобто на інтолерантність. А це знов, у 
свою чергу, може спричинитися до вкрай негативних наслідків, 
зокрема, ескалації конфліктів, насиллю, революціям чи війнам. До 
речі, на відміну від вітчизняних науковців, західні дослідники все 
частіше вказують саме не цей «парадокс толерантності» [10; 11].  

Як відомо, існує кілька типів толерантності. Для поліетнічного 
суспільства найбільший інтерес і з теоретичного, і практичного 
погляду становлять політична та етнічна толерантності. Для того, 
щоб нагадати сутність політичної толерантності, з багатьох існуючих 
її визначень наведемо одне, на наш погляд, більш вдале: «Толерант-
ність політична (від лат. tolerans – терплячий) – це форма прояву 
толерантності, яка... передбачає терпимість, шанобливе ставлення до 
політичних опонентів, їх поглядів, політичної діяльності – участі в 
політичних перегонах, формуванні органів влади» [12, с. 715]. Пого-
джуючись у цілому з цим визначенням, тим не менш, зауважимо, 
що в ньому немає жодної згадки про етнічне і національне, про ет-
нонаціональну і етнополітичну сфери суспільного життя та взаємо-
відносини його суб’єктів і об’єктів, зокрема між домінуючою етно-
нацією, корінними народами та етнонаціональними меншинами, між 
ними та державою, а також між представниками згаданих спільнот 
і т. ін. Але ж, як засвідчує світовий досвід, для досягнення і гаран-
тування етнополітичної безпеки будь-якого багатонаціонального чи 
поліетнічного суспільства однієї лише політичної толерантності воче-
видь недостатньо.  
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Щодо етнічної толерантності, то «це відсутність негативного 
ставлення до іншої етнічної культури, наявність позитивного образу 
іншої етнокультури зі збереженням позитивного сприймання своєї 
власної. Це відсутність або ослаблення реагування на відмінність 
взаємодіючих етнічних культур» [13, с. 529]. Попри всю коректність 
цього визначення йому вочевидь бракує будь-яких згадок про полі-
тику і політичне, про політичну складову суспільного життя, зокрема 
його суб’єкти і об’єкти та політичні відносини. Такий підхід теж не 
сприяє збереженню чи зміцненню такої потрібної в наш час етно-
політичної безпеки. 

Отже, виникає нагальна потреба в «наведенні мостів», у поєд-
нанні двох зазначених концептів, а саме: політичної і етнічної толе-
рантностей та розробки нової концепції під назвою «етнополітична 
толерантність», а також з’ясування її філософських засад, сутності, 
місця й ролі в збереженні етнополітичної стабільності та зміцненні 
етнополітичної безпеки. Все це зумовлене дедалі міцніючими проце-
сами політизації етнічності, етнізації політики, етнополітичної мобі-
лізації, етнополітичної дезінтеграції, етнополітичного сепаратизму, 
появи нових держав/державоподібних утворень і тому подібними 
тенденціями, про які вже йшлося і які і за формою, і за змістом, і за 
наслідками дій є суто етнополітичними, тобто водночас і політич-
ними, і етнічними. Ідея такого поєднання є не штучним, кабінетним 
винаходом, а цілком природною, адекватною (щоправда, дещо за-
пізнілою) відповіддю на нові Виклики (тут Відповіді й Виклики 
використовуються у тлумаченні А. Тойнбі), породжені зростанням 
глобальної етнополітичної турбулентності. 

До речі, ця ідея народилася у автора цієї статті ще наприкінці 
90-х років, а перші спроби її втілення в життя були здійснені на по-
чатку цього століття. Вводячи тоді вперше нове поняття у науковий 
обіг, його було визначено так: «Отже, етнополітична толерантність – 
це позитивне ставлення всіх етнонаціональних спільнот до держави 
свого проживання, до її національно-територіального устрою та до 
чинного законодавства, покликаного регулювати етнонаціональні від-
носини. Це готовність визнати реалії етнонаціональної структури 
суспільства та здатність домінуючої етнонації створити рівні спри-
ятливі умови для збереження та розвитку субординованих етнонаціо-
нальних меншин, їх мов, культур і традицій, а останніх інтегруватися 
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у «велике суспільство», зберігаючи при цьому свої етнічні особ-
ливості. Це також бажання всіх етнонаціональних спільнот спіль-
ними зусиллями зміцнювати незалежність, економічну могутність, 
демократичний потенціал, національну єдність та територіальну 
цілісність держави. Водночас етнополітична толерантність – це і 
неприйняття будь-якої дискримінації за етнічною ознакою, запе-
речення настроїв і проявів етнічного екстремізму, тероризму та 
сепаратизму» [14, с. 347–350].  

Окрім того, на наш погляд, тут варто додати, що етнополітич-
на толерантність – це також розуміння необхідності відновлення 
історичної справедливості щодо української етнічної нації, яка сто-
літтями зазнавала всіляких переслідувань, зокрема русифікації, а 
також кримськотатарського народу та деяких етнічних меншин, котрі 
в роки Другої світової війни були піддані депортації, а сьогодні 
опинилися в анексованому Криму. Це і готовність усіх етнонаціона-
льних спільнот та їх представників до пошуку етнополітичних ком-
промісів і досягнення етнополітичного консенсусу в ім’я встанов-
лення миру й відновлення територіальної цілісності та зміцнення 
етнополітичної стабільності і безпеки тощо. Отже, є підстави вважа-
ти, що етнополітична толерантність – це цінність у собі, це перспекти-
ва розвитку людства і кожного поліетнічного суспільства, якій просто 
немає альтернативи, це філософський атрибут моралі й етики та 
необхідна запорука виживання людини у ХХІ ст.  

Водночас, не варто й переоцінювати роль етнополітичної толе-
рантності та не слід розглядати її як «чарівну паличку» і панацею 
від усіх етнополітичних проблем. Такою вона може стати лише в сус-
пільстві, де панують закони, що встановлюють рівність групових, 
колективних прав усіх етнічних спільнот незалежно від їх чисельнос-
ті, часу проживання в країні чи рівня розвитку та рівність індивіду-
альних прав і свобод їх представників незважаючи на етнічне похо-
дження, соціальний статус, політичні уподобання тощо. Стисло 
говорячи, такою етнополітична толерантність може бути лише там, 
де проводиться справді демократична етнонаціональна політика. 
До того ж, етнополітична толерантність не безмежна і вочевидь є 
суперечливим, а подекуди і парадоксальним феноменом. Зокрема, 
вона не має права і не повинна поширюватися на такі потворні й не-
безпечні епіфеномени, як: фашизм, расизм, шовінізм, інтегральний 
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націоналізм, антисемітизм та ксенофобія, а також етнополітичний 
екстремізм, сепаратизм та тероризм. 

Все вище наведене дає достатньо підстав для таких висновків:  
1).  Актуальність, доцільність, можливість і життєва необхідність 

розробки концепції етнополітичної толерантності, дослідження її фі-
лософських засад, сутності, місця і ролі в поліетнічному суспільстві є 
більш ніж очевидними.  

2).  Етнополітична толерантність – це непросто суміш чи меха-
нічна сума різних складових і кращих рис, притаманних політичній 
та етнічній толерантностям, а їх синтез, синергетичний сплав.  

3).  Лише у такому тлумаченні та розумінні етнополітична то-
лерантність може сприяти запобіганню ескалації етнополітичних 
конфліктів, гарантуванню етнополітичної стабільності й безпеки 
поліетнічної країни, збереженню національної єдності її населення 
та відновленню її територіальної цілісності.  

4).  Виходячи з цього, одним з основних завдань суспільства 
і правлячих еліт будь-якої поліетнічної країни є усунення причин і 
факторів, що породжують етнополітичну інтолерантність, а завдан-
ням суспільних наук, зокрема етнополітології та етнополітичної 
конфліктології, є розробка практичних рекомендацій щодо форму-
вання і зміцнення етнополітичної толерантності. 
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Тетяна Траверсе 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  
РОЗУМІННЯ ПОЛІТИЧНИХ ЗАВДАНЬ  

В УМОВАХ ЗМІНИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ 
 
У статті розглядаються психологічні особливості розуміння 

політичної діяльності сучасним актором, зокрема, особливості ос-
воєння ним поліконтекстуальної конкретної суспільно-політичної 
ситуації. Така пізнавальна діяльність залежить від міри залученості 
актора до політики, сформованості процесів розв’язання та розумін-
ня політичних завдань у контексті політичного мислення. Йдеться 
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про критерії розуміння як процесу, етапу та результату політичного 
мислення, взаємозв’язок розуміння політичних ситуацій та знання 
про них. 

Ключові слова: розуміння політичної ситуації, політична діяль-
ність, процес розуміння, результат розуміння, політичне мислення.  

Traverse T. Psychological features of understanding of political 
tasks in the conditions of change of civilization paradigm. The psy-
chological features of understanding of political activity a modern actor 
are examined in the article, in particular mastering features by him 
multicontexts of concrete social and political situation. Such cognitive 
activity depends on the measure of attracted of actor to politics, formed 
of processes of decision and understanding of political tasks in the context 
of the political thinking. Speech goes about the criteria of understanding as 
to the process, stage and result of the political thinking, intercommuni-
cation of understanding of political situations and knowledge about them. 

Key words: understanding of political situation, political activity, 
process of understanding, result of understanding, political thinking. 

  
Актуальність. Зміна цивілізаційної парадигми початку ХХІ сто-

ліття співпала з перехідністю суспільно-політичного розвитку, в яко-
му перебуває нинішня Україна. Міра пізнання політики суб’єктом 
політичної діяльності (далі – áктором) залежить від чималої низки 
передумов, серед яких чи не найсуттєвішою є рівень освоєння ним 
поліконтекстуальності суспільно-політичної ситуації та специфіки 
організації ним політичної інформації. Насамперед це залежить від 
загального рівня включеності й освоєння актором політичної дія-
льності, а також особливостей сприймання політичної дійсності та 
відповідних до них настановлень, рівня сформованості політичного 
мислення, політичної культури в цілому, дії заздалегідь визначених 
політичних цінностей тощо. 

Аналіз досліджень і публікацій свідчить, що психологічного 
аналізу процесу розуміння політичної діяльності, політичних завдань 
(як її структурних одиниць) у джерелах можна побачити нечасто. 
Здебільшого йдеться про розуміння правди [6–8]; процес формування 
колективних переваг у думках і поглядах виборців [10]; сукупність 
усіх можливих станів, які демонструє суб’єкт у процесі прийняття рі-
шення, вирішення завдань [32] та ін. Осмислення політики в умовах 
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суспільного процесу коливається від світу вигаданого до світу пізна-
ного, що виражається як зв’язок індивідуального існування особи із 
загальнозначущими фактами соціуму. У ході розв’язання суспільно-
політичних завдань і задач процеси розуміння й розв’язання є двома 
взаємопов’язаними компонентами політичного мислення [29]. 

Однією з характерних рис розуміння політики є те, що воно за-
стосовується на практиці здебільшого до певних ідеалізованих 
уявлень про об’єкт пізнання, а не до самого об’єкта. Тобто розумінню 
переважно піддається певна інформація про об’єкт (емпіричне або 
теоретичне знання про нього), а не об’єкт як такий [5; 18; 24; 25].  
А отже, для нього може бути сформульовано чимало предметів. При 
цьому формулювання предмету актором залежить від специфіки його 
мисленнєвої діяльності у межах так званого суб’єктивного дискурсу. 
Тому вивчення людиною об’єкта політики переважно лише збільшує 
кількість інформації, яка підлягає розумінню, але не гарантує самого 
розуміння. Тому об’єктивне пізнання політичної дійсності є досить 
відносним. 

Проблема розуміння політики представлена раціональними 
й ірраціональними феноменами в процесі вироблення і прийняття 
політичного рішення [27], політичного менеджменту [9], аналізуван-
ня й прогнозування тощо. Диференціюючи поняття раціональності 
як процесу й результату, вчені інтерпретують раціональність як ре-
зультат вибору і як результат «розумності» його підготовки. Як зау-
важує Г. Саймон, ««розумні люди» приходять до «розумних» виснов-
ків у обставинах, коли немає можливості застосувати класичні моделі 
раціонального вибору» [27, c. 37], враховуючи те, що в ситуації вибо-
ру суб’єкт практично ніколи не здатен охопити всю сукупність об’єк-
тивних орієнтирів, а також те, що «образи задачі» або «динамічні 
моделі» (як форми презентації умов вибору або в цілому проблемної 
ситуації) можуть не включати прогнозу об’єктивних змін ситуації. 

У взаємодії людини з навколишнім світом людина постійно 
виходить за межі свого «малого світу» у «великий світ», де «малий 
світ» є тією частиною «великого світу», яка утворює психологічну 
ситуацію для людини як предметну частину її цілісної системи. Ця 
частина життєвого простору (за К. Левіним) є для людини її «дійс-
ністю», що має властивості реальності й предметності. Інтенційність, 
вибірковість мислення людини у взаємодії зі світом забезпечується 
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емоціями. Емоційність політики призводить до появи як крайніх, 
полярних (а тому посилених), так і помірних ставлень до фактів та 
подій. «Звичний індивід, достатньо реалістичний і збалансований у 
своєму домашньому світі конкретних об’єктів, виявляється достат-
ньо налаштованим ірраціонально мислити, тільки-но він потрапляє 
у політичний світ персоніфікованих абстракцій» [26, c. 98]. 

Внаслідок цього актор здатен на однозначні оцінки й дії, які 
поєднують його дії з учасниками політичного дійства в цілісність 
(на основі спільного для всіх її членів колективного безсвідомого) 
та водночас відокремлюють (а то й протиставляють) стосовно інших. 
Ідеться про значущість компонентів і сторін політичної діяльності, 
в яку реально включений актор. У політичній діяльності конкретної 
особи неузгодженості й суперечності виникають у ситуації її зітк-
нення з такими обставинами, які перешкоджають реалізації її цілей, 
задумів та ін. Усвідомлення суперечностей між реальними умовами 
виконання діяльності й цільовими установками актора призводять 
до виникнення проблемної ситуації політичного змісту. Відбувається 
фрагментація, спрощення об’єкта сприймання, зменшення варіабель-
ності процесу пізнання і, відповідно, кількості еталонів пізнання та 
надання смислів наявній політичній дійсності. 

Метою цієї статті є висвітлення психологічних особливостей ро-
зуміння політичних завдань сучасним суб’єктом політичної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. У широкому значенні розуміння 
є процесом і результатом мисленнєвої діяльності, коли відбувається 
«проходження отримуваної інформації через суб’єктивну сферу смис-
лів, які так чи інакше охоплюють цю інформацію, і конструювання 
на основі всіх наявних смислових зв’язків концепту, адекватного 
об’єктивному значенню цієї інформації» [4, c. 135–136]. Зазначимо, 
що психіка в політичній діяльності філогенетично «вірить» будь-
якій інформації, як вірила природним сигналам світла, швидкості, 
потужності руху та ін. Вона не має вродженого імунітету стосовно 
політичної інформації. Захисту від так званого антропогенного впливу 
політики на психіку людина навчається в процесі онтогенезу. «Щоб 
справитися з цим світом, у нас є велика кількість встановлених і 
поняттєвих засобів, призначених для того, щоб передбачaти, спрощу-
вати, упорядковувати, ... політику, ... а також … стереотипи, здоровий 
глузд, колективні уявлення, ставлення і вірування» [25, c. 131]. 
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У ситуації занепаду попередньої (радянської) ідеології, відсут-
ності новітніх ідеологічних конструктів створюються умови для ак-
тивізації більш ранньої системи колективних уявлень, які є вияв-
ленням емоційного стану суспільства в цілому, що намагається 
протистояти «викликам історії» (А. Тойнбі). Підкреслюючи ірраціо-
нальність свідомості особи в такій ситуації, дослідники зазначають, 
що індивідуальна інтерпретація суб’єктивного сенсу інтеріоризованих 
соціальних норм функціонує як невидима для особи влада. Тиск 
громадської думки є назагал глобальним, а основний його психо-
логічний масив переважно не усвідомлюється, хоча й переживаєть-
ся як не досить очевидний, знеособлений вплив [3]. 

При цьому несвідомі ставлення до влади виявляються для особи 
психологічно ближчими, ніж ставлення свідомі [31]. Це виявляється 
у змісті політичного мислення, зокрема у його невербалізованих 
смислах, наприклад, завдяки виокристанню анекдотів, прислiв’їв, 
посилань на народну мудрість та ін. Такі «життєві постулати далеко 
не завжди цілковито репрезентовано у свідомості їх носія. Їх не можна 
довести або спростувати на раціональному рівні. ... вони передаються 
від покоління до покоління незалежно від змін соціально-історич-
ного контексту і вирізняються надзвичайною стійкістю» [30, c. 68]. 

Згідно з класичними теоріями раціональності політичний процес 
є лише частково раціональним. Будь-які соціально-політичні факти 
не є строго об’єктивними. Вони значною мірою є продуктами соці-
ального конструювання. Навіть добре відомі структуровані проблеми 
є мінливими, їхній смисловий зміст відрізняється залежно від 
ситуації, сторін-учасників та інших її складових. У процесі розгляду 
політичних рішень (як найбільш «розумних» у контексті суспільно-
історичної перспективи) саме ціннісна, а тим самим ірраціональна 
основа виявляється критерієм їхнього прийняття, а не інтелектуа-
льне обґрунтування. 

У суспільстві перехідного типу, якою є сучасна Україна, політич-
ні погляди акторів існують здебільшого у формі не довершеної сис-
теми аргументів і переконань, а окремих фрагментів такої системи 
[16; 17; 21]. Психологічний статус цих ментальних уявлень щодо цін-
ностей, ідеалів, перспектив може бути кваліфікованим як неявне 
знання [20], інтуїція [22], інтуїтивне розуміння [14], інтуїтивне 
мислення [10] та ін.  
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У процесі пізнавальної взаємодії суб’єкта з об’єктом політики 
перший, розкриваючи невідомі характеристики об’єкта, здобуває но-
ве знання (що є головною функцією політичного мислення). Нове зна-
ння виникає у процесі мисленнєвих операцій з перетворення наявної 
ситуації, тоді як розуміння пов’язане з процедурами інтерпретації, 
засвоєння, наділення смислом. Розуміння є процесом співвіднесення 
відображеного в знанні об’єкта розуміння зі структурою особистіс-
ного знання, внаслідок якого об’єкт набуває операційного сенсу для 
суб’єкта, який здійснює розуміння. Результатом пізнання є нові 
знання, а результатом розуміння – новий сенс того, що людина вже 
знала про політику. 

Отже, йдеться про те, що в процесі вирішення завдань пізнава-
льне ставлення, яке визначає смисл завдання та її елементів для су-
б’єкта, має конкретний прояв у характері операцій та дій зі змістом 
того, що піддається розумінню. Сенс будь-якої суспільно-політичної 
події (неважливо яким способом репрезентованої, її правдивість та 
істинність) полягатиме не в предметному змісті, а в ставленні лю-
дини до неї, в усвідомленні знання, яке має для суб’єкта проблемний 
характер. Проблемне знання відображає сферу тих невідомих людині 
закономірностей політичної дійсності або способів дій, які вона не 
може розкрити, спираючись лише на минулий досвід і досягнутий 
рівень способів дії [4; 15; 28]. 

Зв’язок індивідуального існування зі значущими фактами навко-
лишньої дійсності зумовлюється типом ставлення людини до світу, 
типом її розуміння – історичним, естетичним і мовним (за Г. Гада-
мером). Процес розуміння виникає як індивідуальна реалізація 
інтелектуальних можливостей індивіда [2] та функціонує у трьох 
іпостасях: (а) як з’ясування та засвоєння смислу; (б) як осмислення, 
інтерпретація й наповнення смислом об’єкта пізнання, коли йдеться 
про наповнення смислом того, що саме по собі не володіє смислом, 
тобто відбувається «приписування» смислу дійсності; (в) як процес 
породження і засвоєння смислів у ході історично зумовленої прак-
тики, де смисли породжуються самим розумінням [23].  

Зважаючи на переважну неусвідомлюваність розуміння як про-
цесу («інтуїцію розуміння», за Г. Ріккертом), дослідники вважають 
його таким, що постійно вислизає від рефлексії і водночас безпосе-
редньо переживається. Розуміння як «буттєве розуміння» реалізується 
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без опори на знання [1; 9]. У формально-екзистенційому контексті 
розуміння функціонує як спосіб, «модус буття», як практична діяль-
ність, в якій відсутні спроби щодо створення несуперечливої і 
осмисленої картини світу, де знання, реальність, текст втрачають 
свою загальнозначущість і нейтральність. Ідеться про «апофатичне 
мислення», для якого характерною є парадоксальна двоспрямо-
ваність – визнання принципової невизначеності основ знання та 
одночасного її прийняття [1].  

Розуміння як результат визначається не в системі духовно-
теоретичного, а в статусі духовно-практичного освоєння світу [13]. 
«Політична дійсність теперішнього, – як зазначають філософи, –  
в кращому разі є для нас вторинною та похідною від рефлексії. 
Філософствуючи, ми не можемо передбачити майбутнє політики, 
тому що не впевнені, що рефлексія майбутнього буде здійснюва-
тися в термінах рефлексії сьогодення. Хто знає, чи буде те, про що 
ми зараз мислимо як про політику, в майбутньому?». Йдеться про 
терміни та знання, які «є не лише похідними і вторинними, але й 
гранично абстрактними, «платонічними». Непередбачуваними зали-
шаються не лише форми рефлексії та її характер, але насамперед її 
об’єкти, а також категорії, терміни, в яких ці об’єкти будуть 
рефлексуватися» [24, c. 23, 25].  

Історична мінливість мисленнєвих форм, в яких би термінах 
вона не фіксувалася (категорії мислення, ментальність, пізнавальна 
традиція чи епісистема), показує, що і предметний зміст мислення, 
який фіксується формою, не залишається незмінним. Він змінюється 
разом із формами його структурування та обробки. Йдеться про те, 
що зміст розв’язуваних задач не залишається одним і тим самим 
для людей історичних епох, в яких різні історичні умови. В одному 
й тому самому об’єкті в різні історичні епохи виокремлюють різні 
зв’язки і відношення, формулюють різні проблеми. Застосування но-
вих мисленнєвих форм суттєво змінює характер предметного змісту.  

Нині припускають, що об’єкт політики залишиться тим самим. 
«І на цьому тривіальному припущенні ґрунтується вся політична 
проблематика сьогодення. «Яка буде війна майбутнього?», «яке буде 
співвідношення сил і впливів великих держав у світі найближчого 
майбутнього?». Усе це, – зазначають учені, – не просто набір ба-
нальностей середнього, нерозвиненого політичного мислення, але 
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й вираження історично складеного до середини ХХ століття способу і 
порядку мислення. Звідси епістемологічна вульгарність футурології 
кінця ХХ століття» [24, c. 22–23]. 

У різних історичних умовах один і той самий об’єкт пізнання 
може включатися до різних сфер предметного пізнання. Задачі типу 
«Чий Крим?» – можуть функціонувати в культурному, соціальному, 
економічному, політичному, географічному й інших предметних 
контекстах водночас. Більше того, в різних соціальних станах вони 
будуть уточнені по-різному. 

Зазвичай специфіка культури соціуму впливає на те, що саме 
його представники будуть вважати подібним (схожим), а що – від-
мінним, оскільки об’єднання речей засобами категорій еквівалентнос-
ті дає класифікаційні групи, які дозволяють суспільству та індивіду 
виокремлювати і розчленовувати світ на одиниці. Судження про 
еквівалентність перетворюється, таким чином, на оречевлений погляд 
на світ, властивий даній культурі [3]. 

Когнітивний предметний зміст політики є множинним. До полі-
тики залучаються будь-які ідеї, які, будучи включені в наявну ситуа-
цію, ніби видаються політичними. Тим самим виявляються когні-
тивним змістом даного конкретного акту політичного мислення. 
Йдеться про те, що в теперішньому світі існує множинність полі-
тик (наприклад, публічної та непублічної та ін.), яка продукує та 
відтворює довільність формування когнітивного змісту політичного 
мислення, а з іншого – так званий мотиваційний хаос у практичній 
політичній діяльності. Дослідники вказують на механістичність ге-
нерування когнітивного змісту, коли штучно політично позначеними 
виявляються речі, слова, дії, властивості, які механічно включаються 
до когнітивного змісту політичного мислення поряд з іншими еле-
ментами, які за ґенезою (нормативними функціями) є політичними. 
Це, своєю чергою, ускладнює систематизацію когнітивного змісту, 
зрештою, й можливість його осмислення. «Середньомислячому, 
слабополітизованому мешканцю землі доводиться розбиратися в 
тому, що важливіше – проблема безробіття чи стандартизація сирів 
у сучасній Європі. Або ж що небезпечніше – глобальне потепління, 
тероризм чи паління у громадських місцях ... що гірше для країни – 
війна в Іраку чи коли голова держави бреше з приводу війни в 
Іраку? Когнітивний зміст не може бути структурованим через свою 
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аморфність і не може радикально бути переосмисленим без ... ког-
нітивної кризи» [24, c. 17–19]. 

Говорячи про особливості розуміння (і політичної дійсності в 
тому числі), дослідники не дійшли згоди щодо того, що ж означає 
зрозуміти явище? Який критерій того, що відбулося розуміння? 
Можна погодитися з тими, хто стверджує, що результатом розуміння 
не обов’язково є доконечна істина (як відповідність знання дійсності), 
яка завжди є конкретною. Дослідники висловлюють думку щодо 
неможливості осягнення істини і навіть про її невловимість. «Головна 
причина інтелектуальної неосяжності істини, – зазначає В. Знаков, – 
полягає не лише у її невичерпності й безконечності, але і в прин-
циповій неможливості повної вербалізації. Істина завжди є значно 
масштабнішою і глибшою за все, що можна поіменувати, виразити 
словами. У неусвідомлюваності істини в згорнутому вигляді у не-
явний спосіб міститься знання про неї» [7, c. 82]. «Реальне явище 
безконечного сенсу в конечному моменті часу пізнання забезпечує 
ефект «закону» і незалежності від випадковості: в іншому випадку 
істина мала б випадковий характер» [14, c. 57–58]. 

Результат розуміння є множинним, існує у безлічі варіантів і не 
завжди виражається «в об’єктивних формах знання» (наприклад, 
враження, думка, точка зору). Зрозуміти явище, тобто здобути резуль-
тат у процесі розуміння, означає віднести предмет, явище до певної 
категорії; з’ясувати й засвоїти смисл того, що піддається розумінню, 
коли смисл стає знанням, а розуміння ототожнюється з пізнанням [23]; 
включити явище до системи причинно-наслідкових зв’язків [10; 12]; 
з’ясувати логічне підґрунтя проблеми, яка піддається інтерпрету-
ванню тощо. Тобто розуміння політичної (як і будь-якої) дійсності 
спрямоване на породження смислу знань, які здобуті суб’єктом у 
процесі мислення. Воно «завжди ґрунтується на знанні, яке здобуте 
як у поточній, так і попередній мисленнєвій діяльності. Своєю чер-
гою, будь-яке знання містить у собі потенційні можливості його 
розуміння. Ланцюгом, що пов’язує знання з розумінням у процесі 
мислення, є смисл відображеного в знанні фрагмента предметного 
світу... Розуміння відрізняється від знання насамперед тим, що являє 
собою осмислення знання, дії з ним. Діючи, мислено перетворю-
ючи відображений в знанні фрагмент дійсності, людина виходить 
за його безпосередні межі» [7, c. 75].  
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Дослідники єдині в думці, що розуміння пов’язане зі знаннями 
людини. Йдеться про неперервну пізнавальну взаємодію системи на-
явних знань з інформацією, яка надходить [13]. Тобто знання (заува-
жимо, що в політиці знання є безконечним ресурсом політичної 
влади) є психологічною передумовою і основою формування розу-
міння. Знання є засобом, а не головною метою розуміння, оскільки 
людина розуміє не знання, а світ, реальність, відображену в знанні. 
Причому знання є завжди контекстуально пов’язаним. Суб’єкт виз-
начає його цінність стосовно певної події, яка піддається інтерпре-
туванню, що є детермінантою для існування та розвитку процесу 
розуміння. Коли знання (як продукт взаємодії суб’єкта з об’єктом) 
перетворюється на процес, пізнання переходить у мислення і прак-
тично перестає бути пізнанням [23]. Водночас здобуття нового знан-
ня є не лише завершенням одного з етапів мисленнєвої діяльності, 
а й нарощенням ресурсу політичної влади. 

Висновки. Процес пізнання суспільно-політичного буття є про-
цесом постановки актором питань про різні сторони цієї дійсності 
й пошуку відповідей на них, формулювання проблем, задач та їх-
нього розв’язання. Встановлення зв’язків конкретного політичного 
завдання, ситуації (як конкретизації відповідних суспільно-політич-
них умов), задачі з метою політичної діяльності становить процес 
розуміння. Спираючись на виявлені зв’язки даного й шуканого (зада-
ного), актор може поступово виявити зміст невідомих елементів 
задачі й досягти розв’язку, тобто визначити основні й супровідні 
структурні елементи політичної ситуації, їхні функції та зв’язки 
між ними; те, як досягти розв’язку; що саме є розв’язком, – усе це 
може стати предметом подальших наукових пошуків. 
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Ольга Волянюк 
 

РОЛЬ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ У ЗБЕРЕЖЕННІ 
ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ 

 
Актуалізовано міждисциплінарні проблеми збереження суспі-

льно важливої інформації на рівні міжнародної спільноти. З’ясовано, 
що політологічний аналіз політико-культурних цінностей вирізняє-
ться можливостями встановити реальні інтереси, владні амбіції, 
міждержавні комунікації, іміджеві стратегії країн, що становлять 
сутнісне наповнення політики збереження таких цінностей. Окрему 
увагу приділено політиці формування та збереження політико-
культурної спадщини ЮНЕСКО, її інструментам та принципам у 
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сучасних умовах непрогнозованого, складного, динамічного світо-
вого розвитку. 

Ключові слова: міжнародна спільнота, цінності, політико-куль-
турні цінності, ЮНЕСКО, політика збереження цінностей.  

Volyanyuk O. The international community’s Role in the preser-
vation of political and cultural values. The interdisciplinary problems 
international communities saving of the socially important information 
are analyzed. The political analysis of values differs opportunities to 
establish real interests, the ambitions of power, interstate communication, 
branding strategy, which constitute the essential content of its policy of 
preserving these values. Special attention is given to the policy formation 
and preservation of political and cultural heritage of UNESCO in 
unpredictable, complex, dynamic world development. 

Key words: international community, values, political and cultural 
values, UNESCO, policy of the preservation of values. 

 
Актуальність проблеми збереження суспільно важливої інфор-

мації на рівні міжнародної спільноти зумовлюється сучасними про-
цесами цивілізаційного розвитку, взаємодії культур. Адже збережені 
й актуалізовані цінності визначають не лише розвиток політичної 
культури та свідомості громадян, але й реалізуються у мотивах, по-
ведінці, діях та орієнтаціях суб’єктів політики. Нині беззаперечним є 
вплив політичного світу на суспільні процеси збереження, відтво-
рення і забування вагомих смислів. При цьому важливо підкреслити й 
очевидний зворотний зв’язок, коли минуле і ставлення сучасників до 
нього визначають хід політичної дійсності, коли збережені політико-
культурні цінності є виміром легітимності, підтримки і прийнятності 
політичного режиму, критерієм довіри у відносинах між державою та 
громадськістю, у міжнародних взаєминах та подібне.  

У наш час політико-культурні цінності як властивість, орієнтир 
та інструмент соціального регулювання все більше потребують адек-
ватних механізмів і форм їх збереження та переосмислення громад-
ськістю, тобто такої політики, що у сучасних наукових джерелах 
характеризується як політика суспільної пам’яті, політика ідентичнос-
ті або ширше − культурна політика, гуманітарна політика, управління 
національною/світовою спадщиною тощо. У цьому зв’язку особливу 
роль відіграють суб’єкти відповідної політики. 
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Визнання права кожного народу на формування і збереження 
своєрідної «ціннісної системи координат», а також зближення на-
ціональних і загальнолюдських цінностей вбачається актуальним 
завданням для громадськості, політикуму та наукової спільноти. Ме-
тою ж нашого дослідження є зясувати окремі особливості міжнародної 
політики формування та збереження політико-культурних смислів 
у сучасних умовах невизначеного, динамічного, множинного роз-
витку світу. Така мета конкретизавона у завданнях: виявити міждис-
циплінарні та власне політологічні грані проблеми; охарактеризувати 
специфіку середовища формування, поширення, збереження, пердачі 
й примноження політико-культурних цінностей у сучасному світі; 
окреслити спектр суб’єктів, що визначають найвагоміші для збере-
ження світові орієнтири і здобутки й, таким чином – програмують 
світові перспективи; розкрити роль ЮНЕСКО у відповідній галузі 
міжнародної політики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема цінностей 
у політичному житті суспільства є предметом ґрунтовних досліджень 
О. Бабкіної [2], Н. Жабінець [9], В. Корнієнка [13], М. Михальчен-
ка [26], Л. Нагорної [21], М. Остапенко [22], Ю. Шайгородського [29] 
та інших вітчизняних науковців.  

Водночас, реалізовано й чимало наукових досліджень стосовно 
внеску міжнародної спільноти у справу збереження та поширення 
політико-культурних цінностей, ролі окремих суб’єктів у цій царині. 
Нашу увагу, зокрема, привертають праці, що описують окремі напря-
ми діяльності ЮНЕСКО. Частково до цих питань звертаються віт-
чизняні науковці у своїх дисертаційних дослідженнях з філософських 
(В. Бакальчук [3], С. Дрожжина [8], І. Шавкун [28]), історичних 
(Г. Андрес [1], Т. Катаргіна [11], В. Корнієнко [12], О. Кравцова [14], 
Є. Ярошенко [30]), географічних (К. Поливач [24]), педагогічних 
(М. Дебич [6], З. Донець [7]), правових науках (І. Крегул [15], О. Ме-
льничук [19], С. Пивовар [23], О. Усенко [27]), у дослідженнях галузі 
державного управління (О. Малишева [17], В. Малімон [18]), архітек-
тури (М. Бевз [5]). У політичних науках проблеми, пов’язані з діяль-
ністю ЮНЕСКО, вітчизняні науковці описують у контексті пошуку 
шляхів налагодження політико-комунікативних (О. Зернецька [10]) 
та інтеграційних (В. Бакуменко, О. Ващук, Д. Вітер, С. Вировий, 
В. Гоблик [20]) зв’язків, у світлі актуальних проблем зовнішньої 
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політики і міжнародних зносин (Ю. Баланюк [4], Є. Макаренко [16] 
та інші).  

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових праць, а також 
складні реалії світового розвитку зумовлюють необхідність власне 
політологічного погляду на проблематику збереження суспільно 
важливої та політично корисної інформації. У цьому контексті важ-
ливим є з’ясування не лише історичної ролі чи мистецької значимості 
збережених суспільних цінностей, не тільки їх економічні й туристич-
ні вигоди чи морально-етичний бік проблематики, не лише формаль-
ні норми чи правові механізми відповідної політики, але й ті реальні 
суспільно-політичні інтереси, владні амбіції, міждержавні комуніка-
ції, іміджеві стратегії країн, що становлять сутнісне наповнення цієї 
політики. 

Особливістю політологічного пошуку в обраному предметному 
полі є не всі види відносин між соціальними суб’єктами у сфері, але 
передусім ті з них, що розкривають суперечливу сутність політич-
ного життя на різних рівнях, у тому числі й на рівні міжнародних 
об’єднань. Приміром, системний аналіз політики формування та 
збереження політико-культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні (тоб-
то характеристика її суб’єктів, об’єктів, інструментів, ресурсів, моделей 
тощо) важливий і для політичної науки, і для політичної практики, 
особливо з огляду на потребу виявлення тенденцій і закономірностей 
у цій сфері. 

Загалом осмислення актуальних викликів збереженню політико-
культурних цінностей сучасності у реаліях стрімких суспільно-по-
літичних і геополітичних трансформацій приваблює чутливістю до 
швидкоплинності політичного життя, особливою увагою до ретро-
спектив і поточних подій, політичної кон’юнктури, що безпосередньо 
торкнулися проблем збереження національної і світової спадщини. 
Функція оберігання сьогодні розділяється між дедалі більшою кіль-
кістю суб’єктів політики, що не завжди відчувають власну відпові-
дальність за цю справу. У цьому зв’язку нашу увагу привертають 
реалії т.зв. глобального світу VUCA (V − Volatility − динамічність, 
скороминучість; U − Uncertainty − невизначеність, несподівані перс-
пективи; C − Complexity − складність, заплутаність, хаос; A − 
Ambiguity − неоднозначність, непорозуміння, множинність) [31] як 
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своєрідного середовища формування, поширення, збереження, пере-
дачі й примноження політико-культурних цінностей. Характерно у 
цьому зв’язку припустити, що ці самі параметри сучасного суспі-
льно-політичного розвитку є одночасно його новітніми цінностями, 
принципами організації та самоорганізації. Згадана абревіатура, що 
походить із військового термінологічного апарату, сьогодні все час-
тіше використовується у інших науках про людину, коли остання 
вимушена бути готовою і до організованих, і до стихійних форм 
суспільної співпраці, і до взаємодії, і до захисту від можливих загроз 
непрогнозованого, невизначеного, складного, неоднозначного світу. 
Нинішнє суспільно-політичне життя вимагає творчої ініціативи, 
постійного продукування ідей та ефективних рішень, учасницької 
демократії, перегляду традиційних стратегій світового співробітницт-
ва, міжнародного планування та державного управління, швидкого 
реагування на виклики динамічної і непердбачуваної політики 
заради захисту визначальних і незмінних прав та свобод людини.  

Одночасно багатоплановість, невизначеність, плинність, неодно-
значність сучасного суспільно-політичного розвитку формують 
умови та можливості діяльності політичних організацій, інституцій 
та структур, у тому числі й стосовно збереження політико-культур-
них цінностей. Збережена інформація спільнотами різного рівня з 
урахуванням зовнішніх, глобальних факторів демократичних пере-
творень природно не може бути внутрішньо однорідною та містить 
безліч відмінних, а часто й суперечливих відтінків, образів, емоцій 
тощо. Міжнародним організаціям, на які покладається відповідна 
функція збереження (опрацювання сигналів, стимулів, образів, асоціа-
цій, смислів, їх освоєння, відбір, узагальнення, конкретизація, систе-
матизація, деталізація), також стратегічно важливо планувати, управ-
ляти, керувати, розвиватися відповідно до нових реалій світового 
розвитку. 

Погодимося з М. Михальченком, який зауважує, що ціннісний 
догматизм (абсолютизація вічних істин) і ціннісний релятивізм 
долається через вибір між полюсами в межах діалектичного синтезу 
антиномій: єдності – різноманіття цінностей, об’єктивної – суб’єктив-
ної засади цінностей, ідеального – реального, вічного – історично 
визначеного, традиційного – новаторськи-творчого в цінностях тощо. 
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Збереження, синтез різних систем цінностей є продуктивнішим шля-
хом людства, ніж їх знищення будь-якими засобами (збройними, 
інформаційними, релігійними тощо) [26]. 

Дефініція «політико-культурні цінності» увиразнює проблема-
тику культурологічних коренів цінностей суспільно-політичного 
життя. Фундаментальні/загальнолюдські/позитивні/універсальні по-
літичні цінності (людська і національна гідність, права і свободи гро-
мадянина, правова захищеність людини, законність, суверенітет, дер-
жавність, демократія, свобода, рівність, гуманізм, безпека, мир і 
суспільна злагода, діалогічність, чесна праця, добробут, соціальна 
справедливість, громадянська відповідальність, патріотизм, солідар-
ність, співчуття, взаємна повага, довіра тощо) формують і формують-
ся із ареалів культурної пам’яті, маркерів національної і глобальної 
свідомості, символів громадянської ідентичності і державного само-
визначення, що дозволяє по-новому подивитися і на завдання та 
стратегії політики збереження цінностей на внутрішній і міжна-
родній аренах. 

Сучасний дискурс «студій пам’яті», що нині активно розви-
ваються і в рамках вітчизняної політології, актуалізують питання 
політичної волі та міжнародної співпраці заради захисту «місць/ареа-
лів пам’яті» (концепція П. Нора) під час посягань на національний 
інформаційний простір, актів агресії, воєнних дій, вандалізму, конф-
ліктів щодо історико-культурних цінностей, музейних фондів, техно-
генних катастроф, природних катаклізмів, порушення умов збері-
гання тощо. Деструктивні прояви нестабільних, кризових політичних 
процесів створюють реальні передумови для руйнування фондів на-
ціональної пам’яті, «розмивання» політико-культурних цінностей, 
зрештою, утвердження подвійних стандартів поведінки. Як культур-
не надбання, суспільна пам’ять має власну цінність, оскільки про-
тистоїть насильному забуттю, уособлює єдність спільноти, вірність 
традиціям, спадкоємність, наступність поколінь, стоїть на сторожі 
збереження національної, культурної, політичної ідентичностей.  

У VUCA умовах більшість сучасних громадських, комерційних, 
наукових, освітніх, інформаційних, аналітичних, бізнесових, військо-
вих, урядових, культурних та інших організацій усвідомлюють зна-
чимість збереження та імплементації спільних ціннісних орієнтирів, 
матеріальних та духовних регуляторів соціальних відносин. Сьогодні 



 

 103 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України 

відповідальність за поширення останніх покладається на універсальні 
міжнародні організації, міжурядові, неурядові, міжрегіональні, субре-
гіональні, регіональні організації і блоки, транснаціональні корпора-
ції, групи тиску, масс-медіа, авторитетних книговидавців, кіно вироб-
ників, релігійні общини, музеї, центри просвіти і культури та інші 
суспільні сили і рухи, що діють у світових масштабах. 

У цьому контексті заслуговує вивчення діяльність ЮНЕСКО, 
зокрема виокремлення практичних заходів щодо охорони, збережен-
ня, управління, моніторингу українських об’єктів культурної спад-
щини відповідно до європейських стандартів, підвищення рівня 
обізнаності громадськості. Назріла проблема імплементації норм і 
правил міжнародних організацій у вітчизняне законодавство та аналіз 
досягнень, прорахунків і помилок у відповідній галузі політики для 
формування сприятливого середовища збереження духовної і мате-
ріальної спадщини, виявлення перспективних напрямів такої політики 
у контексті подальшої демократизації та євроінтеграції України. 

У 1992 р. ЮНЕСКО започатковує спеціальну програму за наз-
вою «Пам’ять світу» (Memory of the World Programme) [32], поклика-
ну до визнання документальної спадщини міжнародного, регіона-
льного та національного значення. Рекомендації ЮНЕСКО щодо 
збереження пам’яті світу, доступу до технологій, документальної 
спадщини в цифрову епоху виходять передовсім з того, що спад-
щина в архівах, бібліотеках та музеях становить основну частину 
пам’яті народів світу і відображає, власне, різноманітність цих наро-
дів, їх цінностей, мов і культур. Всесвітнє документальне надбання 
розглядається як документована колективна пам’ять світу, його ку-
льтурне багатство, результат творчості різних людей і їх спільнот 
упродовж багатьох століть, що не обов’язково погоджується з 
нинішніми суспільно-політичними реаліями, але свідчить про еволю-
цію думок, ідей, досягнень тощо, від бездержавних етнічних меншин 
до окремих культур, що перетинають сучасні кордони держав. Питан-
ня про збереження цієї спадщини є причиною занепокоєння не лише 
для спеціалістів, але й інших зацікавлених суспільно-політичних 
акторів у світлі високих ризиків втрати важливих джерел інформації.  

Тож всесвітня спадщина в інтересах усіх цивілізованих суб’єктів 
політики є загальним надбанням, що має оберігатися найновітніши-
ми методами, бути доступною, а головне − значимою, цінною, усві-
домленою. По-своєму унікальним є досвід проектної пропозиції щодо 
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створення Міжнародної кафедри ЮНЕСКО зі збереження Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО у Чернівецькому національному універ-
ситеті імені Юрія Федьковича, алгоритм написання якого детально 
розглядається у працях Ю. Баланюк [4]. 

Поряд з тим максимально зберігаються і неписані норми, пра-
вила, результати їхнього дотримання та нехтування ними, що станов-
лять сутнісне наповнення політичного досвіду у цій галузі. Цьо-
му слугують й принципові приписи освітянам, що їх пропагують 
ЮНЕСКО: навчити жити разом; навчити набувати знань; навчити 
працювати; навчити жити тощо. Загалом згадані нами вище сучасні 
принципи мінливого світу та універсальні цінності цивілізованого 
співжиття відображені й у стратегічних цілях ЮНЕСКО зі Середнь-
острокової стратегії на 2014–2021 рр. : 1) розвиток систем освіти з 
метою розширення можливостей якісного навчання для всіх протягом 
усього життя; 2) розширення прав і можливостей учнів з метою 
виховання творчої та відповідальної глобальної громадянськості; 
3) формування майбутнього порядку денного в галузі освіти; 4) сприя-
ння розвитку зв’язків між наукою, політикою і суспільством, а також 
етичною та інклюзивною політикою в інтересах сталого розвитку; 
5) зміцнення міжнародного наукового співробітництва в інтересах 
миру, стабільності і соціальної інклюзивності; 6) підтримка інклю-
зивного соціального розвитку і заохочення міжкультурного діалогу, 
зближення культур; 7) охорона, популяризація та передача спадщи-
ни; 8) заохочення творчості й розмаїття форм культурного самови-
раження; 9) сприяння розвитку свободи вираження думок, засобів 
інформації [25]. 

Висновки. Сучасні наукові підходи до осмислення суб’єктності 
політики у галузі збереження важливих політико-культурних ціннос-
тей варто увиразнити. При чому держава в одноосібному порядку 
неспроможна забезпечити багатоаспектний захист культурної спад-
щини, а співпраця державних, громадських інституцій та приватного 
сектору є реальним шляхом вирішення проблематики на принципах 
партнерства і взаємовпливу. До того ж однаково актуальними для 
представництв кожної із таких структур є перегляд поточного і 
майбутнього стану, власної обізнаності й готовності у вирішенні пи-
тання, спроможність до змін; здатність цінувати взаємозалежності, 
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передбачати проблеми, розуміти наслідки вчинків і дій, усвідомлюва-
ти альтернативи та роз’яснювати нові можливості збереження фун-
даментальних політико-культурних цінностей. 

Проблема суб’єктивності передусім окреслює спектр і можли-
вості тих, хто визначає найвагоміші для збереження цивілізаційні 
здобутки, надає їм того чи іншого ідеологічного забарвлення, перед-
бачає і програмує світові перспективи. Збереження і зближення свто-
вих політико-культурних цінностей є одним із ключових напрямів 
діяльності Організації Обєднаних Націй та її установи – ЮНЕСКО, 
через котру здійснюється значний обсяг гуманітарної роботи, освою-
ються правові та моральні норми, розробляються платформи міжна-
родних правил з взаємної підтримки у вирішенні складних політико-
культурних проблем заради миру, безпеки й стабільності. 

Порушення міжнародних зобов’язань, відчутна нестабільність 
сучасного світу вкотре актуалізують відновлення ціннісних орієнти-
рів довіри і взаємоповаги у відносинах між державами і народами. 
Процес накопичення, збереження, трансляції матеріальних та ду-
ховних цінностей є невід’ємною частиною життєдіяльності людей. 
Здатність відтворювати традиції, орієнтири і досвід спільного мину-
лого, можливість тривалого збереження інформації про події зовніш-
нього світу та внутрішні реакції, а також спроможність відтворювати 
ці смисли, використовувати їх у практичному політичному житті 
значною мірою залежить від міжнародних спільнот та організацій.  

Надалі перспективними вважаємо осмислення проблем відпові-
дальності, транспарентності їх діяльності, фінансування, управління 
міжнародними організаціями, контролю над ними, а також реформу-
вання, участі у врегулюванні конфліктів, впливі на економіку, політи-
ку, культуру тощо.  
 
_______________________________ 
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Оксана Підскальна 
 

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ  
ЯК ФЕНОМЕН ПОСТСУЧАСНОГО СВІТУ 

 
У статті розглядається мультикультуралізм як філософська 

концепція. Аналізується низка підходів у визначенні мультикультура-
лізму, які розкривають різні аспекти цього феномену. Виокремлю-
ються особливості застосування мультикультурної моделі у країнах 
Західної Європи.  

Ключові слова: мультикультуралізм, глобалізація, інтеграція, 
міграція, лібералізм, комунітаризм, культура. 

Pidskalna O. Мulticulturalism as a phenomenon of postmodern the 
world. In the article the multiculturalism is considered as a philosophical 
concept. The author analyzes a number of approaches to the definition 
of multiculturalism that reveal different aspects of this phenomenon. 
Features of the application of multicultural model in Western Europe 
are distinguished. 

Key words: multiculturalism, globalization, integration, migration, 
liberalism, communitarianism, culture. 
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Актуальність теми дослідження. Сьогодні більшість держав 
світу є поліетнічними. Це, в свою чергу, породжує низку проблем, що 
пов’язані із плюральністю і культурною неоднорідністю спільнот. 
Глобалізаційні процеси, покликані інтегрувати та уніфікувати світове 
співтовариство, в той же час стикаються зі спротивом локальних спі-
льнот, які під тиском «вестернізації» ще з більшою силою намагають-
ся зберегти власну культурну ідентичність. Під впливом глобаліза-
ційних тенденцій посилюється масова міграція, внаслідок чого в 
розвинених країнах Північної Америки та Західної Європи, що при-
ваблюють мігрантів зі слаборозвинених країн високим рівнем життя, 
стабільністю та безпекою, формуються все більш «мозаїчні» спільно-
ти, відмінні за етнічними, культурними, релігійними параметрами.  

Унаслідок останніх трагічних подій – терактів, погромів у євро-
пейських містах, зокрема, у Норвегії в липні 2011 р., подій 13 листо-
пада 2015 р. в Парижі, в новорічну ніч 2016 р. в Кельні та 22 березня 
2016 р. в Брюсселі проблема згладжування «гострих кутів етнічної 
різноманітності» залишається надзвичайно актуальною. В цьому кон-
тексті «мультикультуралізм» як модель, що прийшла на зміну моделі 
асиміляції, є чи не найобговорюванішою темою на сьогодні. Запози-
чена із Канади, США та Австралії, де ця модель зародилася, тривалий 
час обґрунтовувалась і залишається успішно функціонувати, вона так 
і не змогла пустити коріння у країнах Європи. Як наслідок, дискусії 
стосовно рівності культур не припиняються – одні вважають цю рів-
ність чимось, що не підлягає жодному сумніву, а скептики критично 
ставляться до такого діалогу культур, вважаючи його неможливим 
і непотрібним.  

Захоплення мультикультуралізмом серед науковців та на рівні 
публічної риторики набуло широкого поширення у ряді європей-
ських держав 1980-х – початку 1990-х років. Згодом цей дискурс 
переріс у низку підходів, які характеризуються значною полярніс-
тю – це або відстоювання ідеалів мультикультуралізму, або відверта 
констатація того, що ці ідеали неможливо втілити на практиці. Прик-
ладом останнього є праці на кшталт скандальної «Німеччина: само-
ліквідація» Т. Саррацина а також «Серед мусульман-злочинців. 
Досвід психолога» Н. Сеннельса, де він доводить неможливість мусу-
льман інтегруватися з представниками інших культур. З’являються і 
«захисники Європи», що переходять до рішучих дій – варто згадати 
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сумнозвісні події 2011 р. у Норвегії, пов’язані з іменем А. Брейвіка. 
Незважаючи на неодноразове констатування європейськими політи-
ками того, що мультикультуралізм «зазнав краху», не всі погоджую-
ться з такою думкою. Хтось так само «хоронить» мультикультура-
лізм, хтось констатує провальність немультикультуралізму в цілому, 
а його «старої версії», хтось говорить лише про його трансформа-
цію у інші форми культурної взаємодії. Все це є свідченням того, 
що питання чи є мультикультуралізм проблемою чи все-таки рішен-
ням, залишається відкритим. 

Зазначена тематика є предметом наукового інтересу серед дос-
лідників, зокрема, різні аспекти мультикультуралізму досліджували: 
В. Малахов, А. Фріман, А. Бюкенен, С. Бенхабіб, Ч. Тейлор, У. Кім-
ліка, Б. Беррі, Ч. Кукатас, А. Куропятник, В. Тішков, Ю. Габермас, 
А. Шлезінгер-молодший, В. Сахарова. 

Мета статті: розглянути концепцію мультикультуралізму як 
сучасний феномен та розкрити західноєвропейську специфіку його 
втілення.  

Доктрина мультикультуралізму сформувалась як своєрідна від-
повідь на реальність, яка змінювалася внаслідок певних історичних 
обставин. Дослідники звертають увагу на взаємозв’язок мультикуль-
туралізму та сучасної епохи постмодерну: «Мультикультуралізм 
можна розглядати як продукт постмодерну, який несе ідею децент-
ралізації, відсутності домінантних культурних та ціннісних систем. 
Постмодерн відкидає етноцентризм. Відтак утверджується ідея 
культурного і соціального релятивізму, співмірності та розмаїття 
систем» [17, с. 190–191]. Філософи-постмодерністи характеризують 
сучасну епоху як таку, в якій «суб’єкт, тотожний сам собі, розсіюєть-
ся, уступаючи місце в постструктуралістському дискурсі суб’єкту 
децентрованому; уявлення про людину як цілісного, самодостатнього 
індивіда витісняється уявленням про неї як про фрагментованого, 
позбавленого цілісності індивіда» [5, c. 11]. Така фрагментація харак-
терна і для суспільства в цілому. Мультикультуралізм епохи постмо-
дерну являє собою не тільки етнічне розмаїття, але й розмаїття 
життєвих стилів, орієнтацій і культурних тенденцій. Отже, на зміну 
модерному проекту національної держави, де «…лінії міжгрупового 
відчуження, в ідеалі, збігалися з міждержавними кордонами, прихо-
дить мультикультуралізм, що на практиці призводить до виникнен-
ня політико-культурних меж всередині країни» [12, c. 27]. 
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Батьківщиною мультикультуралізму вважається Канада, де у 
60-х рр. ХХ ст. спочатку зародився сам термін для констатації куль-
турної, етнічної, релігійної і т. д. фрагментованості держави. Згодом 
мультикультуралізм став частиною офіційної політики держави з 
гаслом «інтеграція без асиміляції». Мультикультурна модель покли-
кана була захистити права автохтонних народів (індіанців) від впливу 
домінуючих англо- і франкомовних культур. Діаспори іммігрантів 
сприяли визнанню доцільності такого різновиду етнічної політики, 
що і зробило її офіційною політикою в Канаді і Австралії. В США 
мультикультуралізм прийшов на зміну гомогенізуючій політиці «пла-
вильного котла», яка не виправдала сподівань американців. Практика 
внесла і далі вносить свої поправки у ті концептуальні моделі муль-
тикультуралізму, які були побудовані філософами. На практиці му-
льтикультуралізм функціонує із чітко вираженими регіональними 
аспектами. Науковці зазвичай виокремлюють два різновиди мульти-
культуралізму – американський та європейський, різниця між якими 
склалася історично і вплинула на успіхи та невдачі конкретної моделі 
в тих чи інших умовах. До американської моделі входять США, 
Канада та Австралія. Ці держави традиційно вважаються іммігра-
ційними, відповідно, американська, канадська та австралійська нації 
були сформовані внаслідок імміграції. У культурному плюралізмі для 
них немає нічого незвичного. Звідси і головна передумова відносного 
успіху політики мультикультуралізму – всі етнічні спільноти, що 
населяють, наприклад, США, – вважають США своєю країною. Єв-
ропейські реалії принципово відрізняються від американських. На-
ціональні держави склалися тут до того, як зіткнулися з масовою 
імміграцією. Звідси незручність, що виникає від спроб прищепити 
на європейський ґрунт публічну риторику і політичну практику, ха-
рактерні для «імміграційних країн». Порівнюючи американську та 
європейську моделі, В. Галецький зазначає: «Ситуація в Західній 
Європі інша. Там все ще існують чіткі етнонації, які дуже жорстко 
тримаються за своє етнічне коріння. Арабу з Йорка і арабу з Марсе-
ля знайти спільну мову часто набагато простіше, ніж етнічному анг-
лійцю та етнічному французу…Америка ніколи не була країною 
етносів, Європа – це перш за все етноси» [3].  

Особливістю «мультикультурної практики» Європи є також 
специфічні причини проникання мультикультуралізму на її терени. 
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Історично джерелами сучасної європейської міграції стали: зміна кор-
донів європейських держав після 1945 р., розпад колоніальної сис-
теми, внаслідок чого населення колишніх колоній рушило в колишні 
метрополії, а в останні роки – це загострення економічної кризи та 
посилення військових конфліктів, що змушують мігрантів шукати 
«кращої долі». Крім того, Ю. Габермас додає, що політика мульти-
культуралізму в Європі зумовлюється також «активізацією регіона-
льних етнокультурних та етнополітичних рухів, що стимулються 
процесами як глобалізації, так і європейської інтеграції» [14, c. 374].  

Ще один аспект – це те, що так чи інакше політична культура 
конкретної європейської країни справляє суттєвий вплив на політику 
стосовно мігрантів. Наприклад, традиційно для французів нація – 
перш за все політична спільнота, для німців – етнічна. В Німеччині 
аж до 1999 року, коли була прийнята нова редакція закону про гро-
мадянство, громадянином можна було стати лише на основі «права 
крові», тому мігранти автоматично зараховувалися до класу «гастар-
байтерів». У Франції громадяни рівні один одному, а їх етнічна на-
лежність, культура, релігія тощо не мають значення – тому тут скоріше 
має йтися про асиміляційну модель, ніж про мультикультурну.  

У. Кімліка відмічає особливість, яка сприяє стабільності муль-
тикультурної політики – це істинно «мультикультурне суспільство». 
Тут мають значення джерела міграції, які відрізняються, наприклад, у 
Канаді, США та Європі: «Мультикультуралізм, вірогідно, працює 
ефективно, коли спільнота є дійсно мультикультурною, тобто, коли 
іммігранти приїжджають з різних країн, а не переважно з однієї.  
У Канаді, наприклад, є іммігранти з усіх куточків світу, і жодна ет-
нічна група не становить більше 15 % від загальної кількості іммі-
грантів. У Сполучених Штатах, навпаки, через нерівність у доходах з 
їх набагато менш благополучними країнами-сусідами, 50 % іммігран-
тів приїжджають з Мексики, аналогічно домінують вихідці з Північ-
ної Африки в Іспанії та Франції. Це має значні наслідки для процесу 
інтеграції» [1, c. 73]. У. Кімліка зазначає, що наявність значної кіль-
кості іммігрантів спільного походження сприяє утворенню «анкла-
вів», що кидають виклик приймаючій спільноті.  

В. Малахов звертає увагу на ще один момент – у випадку з 
американською моделлю політики щодо мігрантів акцент робиться 
на ринок, що стосується європейсько-континенатальної моделі – на 
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соціальні гарантії. Як зазначає дослідник, у першому випадку міг-
ранти «вступають в конкуренцію на ринку праці як рівні з місцевими 
робітниками. ...Держава не дає їм гарантій, але і не накладає обме-
жень. У Європі, навпаки, вони майже з самого початку наділяються 
соціальними правами, але довгий час – частіше de facto, але іноді і de 
jure – залишаються поза сферою дії громадянських і політичних 
прав» [6, c. 63].  

Особливістю ситуації Західної Європи є існування наднаціона-
льного конструкту – Європейського Союзу, гаслом якого є фраза 
«єдність у багатоманітності». Хоча офіційно політика мультикуль-
туралізму не була проголошена в жодній з європейських країн, її 
принципи втілюються на практиці. Говорячи про складнощі втілення 
мультикультуралізму у європейських реаліях, не можна не зауважити 
ще одну особливість – роль спільної європейської ідентичності, 
конструювання якої поки що важко назвати успішним, незважаючи 
на зусилля політиків. На цю особливість звертає увагу Ф. Фукуяма: 
«Після Другої світової війни в Європі було надзвичайно сильне 
бажання створити «постнаціональну» європейську ідентичність. Од-
нак, незважаючи на прогрес у створенні потужного Європейського 
Союзу, європейська ідентичність все ще багато в чому залишається 
породженням розуму, а не почуття. Незважаючи на існування «тон-
кого прошарку» мобільних, космополітичних європейців, мало хто з 
них сприймає себе як справжнього європейця. … Відкинувши євро-
пейську Конституцію на референдумах у Франції і Нідерландах в 
2005 році, звичайні громадяни ще раз продемонстрували елітам свою 
неготовність поступитися національним суверенітетом і державніс-
тю» [13]. Розмірковуючи про становище національних держав, Ю. Га-
бермас також не оминає увагою феномен ЄС та європейської ідентич-
ності, зазначаючи, що важливою умовою політичної згуртованості 
європейської спільноти є розширення національної ідентичності до 
тієї, яку можна було б назвати загальноєвропейською. На думку вче-
ного, «європейська ідентичність повинна створюватися на основі 
усвідомлення уроків європейської історії, наповненої конфліктами, 
а також прийняття відмінностей між націями, тобто визнання іншості 
іншого» [72, c. 265]. Г. Вайнштейн наводить фактори, що значно ус-
кладнюють саму можливість такого конструкту, як європейська іден-
тичність, і уточнює, що йдеться саме про «подвійну ідентичність» – 



0  

 114

НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 3-4(83-84) 

оскільки ні у кого немає ілюзії, що лояльність громадян європейських 
держав з різною історією, культурою, традиціями, рівнем життя лише 
до Європи і відмова від національної лояльності взагалі можлива. 
Основна проблема, на думку дослідника, – розмитість самого терміна 
«євроідентичність» і незрозумілість тих основ, на яких вона має 
конструюватись: ані географічні, ані політичні, ані навіть культурно-
цивілізаційні характеристики не відповідають на запитання, що озна-
чає бути європейцем. На думку дослідника, через масову імміграцію 
«дедалі очевиднішим стає не стільки потреба доповнення «націо-
нального» компонента ідентичності компонентом «загальноєвропей-
ським», скільки необхідність інтеграції в європейську спільноту 
носіїв антизахідних цінностей і стандартів поведінки» [2, c. 130].  

Отже, як бачимо, європейська ідентичність є лише бажаним яви-
щем, а не дійсним, а враховуючи загострення військового конфлікту 
в Сирії у 2015 році, що спровокувало збільшення хвилі мігрантів до 
ЄС, та, як наслідок, теракти в європейських містах 2015 та 2016 років, 
то багато дослідників всерйоз почали говорити не лише про крах 
європейської ідентичності, а й крах Євросоюзу як єдиного політич-
ного конструкту. В свою чергу, необхідність європейської ідентич-
ності важлива для успіху мультикультурної політики та полегшеної 
інтеграції мігрантів, адже простіше долучитися до подібної «пост-
національної ідентичності» (простіше кажучи, відчути себе «європей-
цем»), ніж повноправним громадянином і представником національ-
ної держави. Крім того, тут є ще один аспект – сама можливість 
конструювання чогось, що виходило б за рамки національного та 
мало б наднаціональний характер, і ця можливість, як можна поба-
чити, досить туманна, оскільки ще рано говорити про відхід націона-
льних європейських держав у минуле, незважаючи навіть на впливи 
мультикультуралізму та глобалізації.  

Характеристикою, що певною мірою об’єднує Європу та США, є 
спільні цінності, характерні для західної цивілізації. Цей аспект роз-
крив, зокрема, С. Гантінгтон у своїй відомій статті «Зіткнення цивілі-
зацій», в якій він пророкує переростання конфліктів із національних 
у цивілізаційні. Позиція С. Гантінгтона викликала жваве обговорення 
серед науковців, зокрема, В. Хорос, критикуючи погляди вченого, 
справедливо зауважує: «Чому, скажімо, суперечності між США і 
Китаєм – це протиборство цивілізацій? Чому робиться акцент на 
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протистоянні індусів і мусульман у Південній Азії, тоді як не менш 
гострою там є внутрішньоцивілізаційна боротьба індуїстів і сикхів, 
тамілів і сингалів?» [16, c. 123]. Здебільшого С. Гантінгтона критику-
ють за недостатнє обґрунтування саме цивілізаційної природи май-
бутніх конфліктів. Можна по-різному ставитися до концепції неми-
нучого «зіткнення цивілізацій» С. Гантінгтона та взагалі можливості 
існування певної «цивілізаційної ідентичності», але С. Гантінгтон 
влучно визначив специфіку західних цінностей: «На глибинному 
рівні західні уявлення та ідеї фундаментально відрізняються від тих, 
які притаманні іншим цивілізаціям. В ісламській, конфуціанській, 
японській, індуїстській, буддистській і православній культурах майже 
не знаходять відгуку такі західні ідеї, як індивідуалізм, лібералізм, 
конституціоналізм, права людини, рівність, свобода, верховенство 
закону, демократія, вільний ринок, відділення церкви від держави. 
Зусилля Заходу, спрямовані на пропаганду цих ідей, часто виклика-
ють ворожу реакцію проти «імперіалізму прав людини» і сприяють 
зміцненню споконвічних цінностей власної культури. Про це, зокре-
ма, свідчить підтримка релігійного фундаменталізму молоддю неза-
хідних країн. Та й сама теза про можливість «універсальної цивілі-
зації» – це західна ідея. Вона знаходиться в прямій суперечності з 
партикуляризмом більшості азіатських культур, з їх упором на від-
мінності, що відокремлюють одних людей від інших» [15, c. 43].  

Думки С. Гантінгтона є особливо актуальними у контексті проб-
леми ісламського фундаменталізму, з якою зіткнулися західні демо-
кратії. На думку ряду європейських політиків, саме нездатність 
мігрантів (особливо мусульман) стати частиною західної спільноти 
веде до відродження расистських і націоналістичних упереджень, 
зростання екстремістських настроїв, соціальної відчуженості, ворож-
нечі. На цій основі виникають звинувачення щодо негативного сприй-
няття поборниками радикального ісламу західноєвропейської культу-
ри, представників ісламської культури ототожнюють з потенційними 
носіями ідеології міжнародного тероризму та упередження, що цей 
прошарок апріорі не готовий до інтеграції в соціальне середовище, 
в якому перебуває.  

Зважаючи на зростання чисельності мусульманського населення 
у країнах Європи, перспективи перетворення Європи у «Єврабію» 
вже не здаються такими туманним, тому надзвичайно активними 
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на сьогодні є дискусії стосовно «ісламізації Європи» та можливих 
наслідків цього. Суперечки стосовно проблеми інтеграції іноземців 
у Європі, головним чином, обертаються навколо ісламських діаспор у 
європейських країнах. Досі не вирішеним є питання, чи вдасться 
вихідцям з мусульманських країн, що є носіями цінностей, протилеж-
них ліберальним, інтегруватися в європейське суспільство. Ситуація 
ускладнюється тим, що після терористичних актів, здійснених екст-
ремістами в останні роки в західноєвропейських країнах, вбивств, 
вмотивованих «образою релігійних почуттів» мусульман (зокрема, 
голландського режисера Тео Ван Гога, політичного діяча Піма Фор-
тейна), «карикатурного скандалу» у Данії, що актуалізував питання 
політкоректності та меж свободи слова у європейських країнах, 
терактів у Парижі, Кельні та Брюсселі – ставлення європейців до 
мусульман закономірно змінюється у гірший бік. У європейський 
політичний словник з 90-х рр. ХХ ст. вводиться термін «євроіслам». 
Уперше він був використаний у публікаціях двох учених – дирек-
тора Інституту історії Татарстану Р. Хакімова і професора політології 
Геттінгенського університету Б. Тібі в середині 1990-х рр. На думку 
Б. Тібі, «євроіслам» – це світський іслам, який цілком може ужива-
тися з демократичним державним устроєм, і адаптує повсякденний 
уклад життя мусульман до стандартів своїх європейських християн-
ських сусідів, це ліберальна течія в ісламі, проникнута європейською 
культурою [4, c. 160]. Духовний лідер західних мусульман Т. Рама-
дан, швейцарський учений та богослов єгипетського походження, 
сповідує необхідність адаптації ісламу до західних цінностей: «Ос-
новна теза Таріка Рамадана полягає в тому, що народжені в Європі 
мусульмани повинні отримувати європейську освіту і активно брати 
участь у європейському суспільно-політичному житті, щоб сприяти 
поширенню ісламу» [8, c. 119]. Схвильованість Заходу викликає єд-
ність мусульманської общини, подекуди її транснаціональні риси: 
«Попри всю різнорідність іслам давно намагається виступати як ко-
лективний транснаціональний політичний гравець, у всякому разі 
таким уже став політичний іслам. Так чи інакше, всі проекти, пов’я-
зані з цією тенденцією, спираються на закладену в ісламі концепцію 
умми – спільноти мусульман, в якій стерті всі міжетнічні і між-
державні перепони. Сьогодні ідея всесвітньої умми – одна з теоре-
тичних основ будь-якого ісламістського проекту» [8, c. 118]. Крім 
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того, представники утворених на території Європи незахідних анкла-
вів не є політичними «аутсайдерами»: «Оскільки впливові ісламські 
держави (Саудівська Аравія, Туреччина) надають фінансову допомо-
гу мусульманським общинам у країнах Європи, то цілком реальним є 
лобіювання інтересів ісламських держав всередині політичних сис-
тем країн ЄС, тим більше, що представники цих общин уже не тільки 
обираються в органи місцевого самоврядування, а й представлені в 
національних парламентах (Бельгія, Великобританія, ФРН, Франція 
та ін.) і навіть урядах (Великобританія та Франція)» [11, c. 90].  

Зростання впливу іммігрантів не лише в економічній сфері, а й 
в політичній, викликає протестні настрої серед європейців і, як 
наслідок, створення сучасного «європейського тренду» – зростання 
популярності політичних партій націоналістичного спрямування. 
Більше того, ультраправі партії засідають у парламентах майже всіх 
країн Європейського Союзу: «Основна складова риторики ультра-
правих у Європі – боротьба з імміграцією. Від цього явища всі біди 
європейських країн: відсутність роботи (нібито іммігранти забирають 
робочі місця), проблеми соціального забезпечення (державі доводи-
ться годувати ще й безробітних іммігрантів) і зростання злочинності 
(іммігранти – головні правопорушники)» [10]. Отже, імміграційна 
проблема стала основним політичним та електоральним козирем 
ультраправих політичних сил. Проблема ця полягає в тому, що ут-
ворення мігрантами своєрідних «гетто» у країнах перебування дещо 
розвінчує мультикультурний міф про «взаємопроникнення культур» 
та аж ніяк не викликає схвалення у корінного населення. Але найбі-
льше невдоволення громадян викликане тим, що програми з інтегра-
ції мігрантів фінансуються фактично за рахунок скорочення коштів 
на забезпечення власного населення.  

Так само як і США, Європа змушена була справитись із проти-
річчям: утвердження принципу рівності можливостей усіх громадян 
зіткнулося з фактичним розходженням реальних можливостей у 
представників етнокультурної більшості і різних меншин. Виникла 
ідея позитивної дискримінації, тобто надання різних пільг і привілеїв 
меншинам з метою зрівнювання їх можливостей з можливостями 
більшості («дискримінація навпаки», як її називав Р. Дворкін). Але та-
кий підхід, незважаючи на стратегічну правильність та справедли-
вість, таїть у собі небезпеку, адже абсолютизація колективних прав 
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може дати зворотний ефект – колективістські спільноти часто бува-
ють агресивними, такими, що не надають цінностей індивідуаль-
ному життю як своїх членів, так і членів інших спільнот, і «індиві-
дуалізований» Захід змушений врегульовувати подібні конфлікти. 
Власне, цей негативний ефект, який вилився у численні погроми у 
європейських містах, посилення екстремістських настроїв, і спону-
кав європейських лідерів заявити про «крах мультикультуралізму».  

Таким чином, у дію вступає аксіома: «Якщо міграція продовжує-
ться у великих масштабах у країни, де корінне населення не відтво-
рюється, то це веде до глибокої модифікації етнічної структури і 
може поставити під сумнів національну ідентичність країни. Майбут-
нє того суспільства, яке прирікає себе на низьку народжуваність, 
неминуче починає визначатися іммігрантами» [9, c. 76]. 

Вибір тієї чи іншої моделі інтеграції іммігрантів зумовлений тра-
диціями, політичною культурою тієї чи іншої держави. На думку 
В. Малахова, більшість країн Західної Європи орієнтують свою ін-
теграційну політику на модель рівності, що не визнає жодних посе-
редників між державною владою та індивідом, який є суб’єктом 
правових відносин. Альтернативна модель меншості допускає, що 
агентами правових відносин виступають також групи-посередники 
(етнічні, мовні, релігійні), що дастали підтримку в Великобританії, 
Нідерландах та Швеції [7]. 

Отже, наприкінці ХХ століття передбачалося, що єдині держави-
нації відійдуть у минуле, а їх місце займуть об’єднання різних за 
переконаннями та культурними особливостями спільнот, що будува-
тимуть свої взаємовідносини на основі толерантності. Так і відбулося 
на теренах США чи Канади, але не спрацював такий підхід у Єв-
ропі. Це спричинено певними відмінностями між цими державами – 
перші є за своєю суттю «іммігрантськими», тоді коли національна 
ідентичність та розуміння нації як перш за все етнічної спільноти 
усе ще відіграє велику роль у свідомості європейців. Тому присутність 
представників інших, відмінних цінностей часто розцінюється тут не 
як «взаємозбагачення», а як нав’язування чогось чужорідного і того, 
що підриває вже усталені ліберальні цінності та ідеали.  

У концепції мультикультуралізму були всі шанси стати однією з 
підвалин євроінтеграційного процесу, однак зловживання демократі-
єю і хибні трактування прав людини не дозволили новим громадянам 
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ряду найбільших європейських країн по-справжньому скористати-
ся плодами «вільного світу».  

Епоха мультикультуралізму в тому вигляді, в якому він існував 
протягом останніх десятиліть («свободи без рівності і братерства»), 
закінчується. Дедалі очевиднішим стає той факт, що ставки вияви-
лися занадто високими. Саме тому експертне співтовариство в євро-
пейських країнах сьогодні активно займається розробкою нових моде-
лей інтеграції іммігрантів, що дозволяють забезпечити більш успішне 
включення їх до приймаючого суспільства. В свою чергу, невдово-
лення місцевого населення надмірною кількістю іммігрантів та 
наслідками, що з цього випливають, сприяє зростанню популярності 
ультраправих сил, що демонструють результати останніх виборів у 
більшості європейських країн. 
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Олег Козерод 
 

ПРОБЛЕМА АНТИСЕМІТИЗМУ В СУЧАСНІЙ ЄВРОПІ:  
ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ 

 
Стаття є комплексним дослідженням, присвяченим цивілізацій-

ним аспектам проблеми антисемітизму у сучасній Європі. Автор 
аналізує основні ідеологічні причини, що призводять до появи злочинів 
та актів тероризму на ґрунті расизму та ненависті до євреїв. 
Вивчається нормативна база та практичні заходи влади, які стосую-
ться проблем національної безпеки у Європі. На підставі матеріалів 
європейської преси та робіт західної історіографії, пов’язаних з іс-
ламським терористичним рухом у Європі, автор проводить аналіз 
останніх подій, причетних до тероризму на континенті.  

Ключові слова: цивілізація, євреї, Ізраїль, національна безпека, 
антисемітизм, Європейський Союз. 
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Кozerod O. Anti-Semitism in modern Europe: civilization challen-
ges. This article is a comprehensive research on the civilizational aspects 
of problem Anti-Semitism of the Europe. The author analyzes the basic 
ideological causes that give rise to crime and terrorist acts motivated 
by racism and hatred of Jews. He considers the regulatory framework 
and practical measures relating to national security issues in Europe. 
On the basis of the European press materials and works of Western 
historiography associated with the Islamic terrorist movement in Europe, 
the author analyzes the latest developments related to terrorism in Europe.  

Key words: Сivilization, Jews, Israel, National Security, Anti-
Semitism, European Union. 

 
Постановка проблеми. Питання швидкого зростання рівня анти-

семітизму в сучасній Європі має важливе значення для розвитку 
сучасної західної цивілізації. Представники антиєврейських політич-
них сил та ісламських терористичних угруповань, причетні до біль-
шості антисемітських інцидентів на європейському континенті в 
останні роки, не випадково спрямовують свої атаки саме проти пред-
ставників єврейської громади. Одним з невід’ємних складових фун-
даментів сучасної західної цивілізації є біблійна мораль, релігія та 
монотеістичні ідеї, носіями якої є представники єврейської громади. 
Нав’язування сучасній Європі ісламістської ідеології та побудова 
«ісламської держави», на думку сучасних терористів, не можуть бути 
успішними без знищення єврейства як носія біблійної ідеології, мора-
лі та права. Тому протягом останніх років більшість терористичних 
актів у Європі мали антисемітський контекст.  

Зокрема, під час теракту у Венсені під Парижем терорист Ку-
лібабі, який захопив заручників у кошерному магазині, запитував 
кожного захопленого, чи є він євреєм і, почувши позитивну відповідь, 
вбивав жертву. Терористичний акт у театрі «Батаклан» у Парижі 
також мав антисемітський аспект, тому що цей заклад протягом 
десятиріч належав членам єврейської громади, які проводили у цьому 
приміщенні багато іудейських свят та культурних заходів, у зв’язку з 
чим до його керівництва надходило багато погроз. Можна згадати 
також напад на синагогу у Данії, розстріл відвідувачів єврейського 
музею у Бельгії, вбивство єврейського педагога біля єврейської 
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школи у Франції та інші події, які відбулися протягом останніх двох 
років у Європі.  

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми сучасного європей-
ського антисемітизму та його впливу на життя єврейської громади 
континенту досить активно вивчаються представниками різних нау-
кових шкіл Європи, зокрема такими, як Джефрі Херф [1], Стюарт 
Ейзенштат [2], Естер Вебман [3] тощо. Дослідники зосереджують 
свою увагу на вивченні основних антисемітський міфів, які існують у 
сучасній суспільній думці на Заході, та їх впливу на стан міжнаціо-
нальних відносин та зростання терористичної загрози. 

Боротьба з антисемітизмом у Європі є одним з важливих сус-
пільно-політичних завдань, яке вирішується владними органами 
більшості країн континенту на сучасному етапі. Антисемітизм та ксе-
нофобія викликають напругу та недовіру у суспільстві, сприяють 
появі тенденцій до розколу держави. Тому правоохоронні органи 
європейських країн сприймають антисемітизм та ксенофобію як 
реальну загрозу національній безпеці країни. У законодавстві біль-
шості країн Західної Європи передбачені дуже жорсткі міри пока-
рання щодо тих громадян, які публічно висловлюють ксенофобські 
та антисемітські погляди. Так, лише за публічну образу представни-
ків інших національностей, навіть надіслану електронною поштою, 
передбачена карна відповідальність. Такі жорсткі заходи, які існу-
ють у Західній Європі, інколи викликають здивування серед представ-
ників еліт інших держав ЄС, але впродовж найближчих років законо-
давство Євросоюзу уніфікується і ці закони стануть жорсткішими. 

Метою статті є вивчення на підставі матеріалів європейської 
преси та нормативних документів, а також аналізу робіт західної істо-
ріографії найбільш актуальних проблем, пов’язаних з ісламським 
терористичним рухом у Європі та його спрямованістю проти євро-
пейської єврейської громади.  

Трагічні події, які сталися протягом останніх років, викликали 
широку суспільну дискусію у Європі щодо того, чи потрібно євреям 
шукати собі інше місце проживання. Найбільшу активність у цій дис-
кусії виявили політики та громадські активісти Великої Британії. 
Зокрема, міністр внутрішніх справ Великобританії Тереза Мей у 
середині січня 2015 року наголосила: «Без євреїв Велика Британія 
не буде Великою Британією». Вона також додала, що ніколи навіть 
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не думала дожити до того моменту, коли євреї будуть думати про те, 
щоб залишити країну. Тереза Мей також зазначила, що очолюване 
нею відомство докладе максимум зусиль, аби в країні терористичних 
актів, подібних тому, що сталося в кошерному супермаркеті в Па-
рижі, не було [4].  

Більш оптимістичним у своїх висловлюваннях був керівник між-
народного департаменту Общинного охоронного фонду Великої 
Британії (CST) Майкл Вайн. Відомий у Європі експерт з питання 
безпеки єврейських громад у своєму виступі на конференції «Лімуд» 
проаналізував ситуацію в різних регіонах ЄС та підкреслив, що 
«майбутнє у євреїв Європи є». Він, зокрема, зазначив, що у Вели-
кій Британії немає жодного шансу стати такою самою країною, як, 
наприклад, Франція, де переслідування євреїв набуло масового ха-
рактеру. «Євреї у Великій Британії не відчувають такого самого 
тиску, як у Франції та Бельгії», – зазначив він і послався на проведене 
нещодавно Інститутом єврейських політичних досліджень у Лондоні 
соціологічне опитування, згідно з результатами якого 82 відсотки 
британських євреїв відчувають себе у країні комфортно [5].  

Незважаючи на увесь позитив, настрої лідерів єврейської гро-
мади та відомих у Європі людей єврейської національності після 
терористичних актів у Парижі є досить мінорним. Зокрема, керівник 
телерадіокомпанії ББС Денні Коен висловив стурбованість рекорд-
ним зростанням рівня антисемітизму в Європі. «... Це змусило мене 
замислитися над питанням про те, що є нашим довгостроковим бу-
динком насправді. Тому що Ви це відчуваєте. Я відчував це так, як 
не відчував ніколи раніше», – виголосив він перед аудиторією кон-
ференції Jerusalem Cinematheque. «Ви бачили, як кількість нападів 
зростає, Ви бачили вбивства у Франції, Ви бачили вбивства в Бельгії. 
Це було досить жахливо насправді» [6], – додав Коен. Британська 
відома актриса Морін Ліпман також заявила про намір емігрувати. 
Про еміграцію заявляють бізнесмени та мешканці різних регіонів 
країни, які народилися у країні та ніколи не відчували себе у ній чу-
жими. «Ми їдемо з Великобританії – євреї більше не почуваються 
тут у безпеці», – заявили члени сім’ї Гулд з Манчестера, які прий-
няли недавно остаточне рішення про виїзд до США. 52-річний Сай-
мон є успішним бізнесменом і працює в своїй власній компанії з 
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торгівлі нерухомістю. Сім’я вже пакує речі для переїзду до американ-
ської Арізони, в якій її члени будуть у повній безпеці. «Я пишаюся 
тим, що я британець, – зазначив Саймон Гулд. – Мої батьки живуть 
у Лондоні. Я прожив усе своє життя на двох вулицях на півночі Ман-
честера. Наш нинішній будинок є єдиним будинком, який наші син 
і дочка коли-небудь знали. Але ми повинні зробити це, не в останню 
чергу, заради наших дітей». «Я знаю багатьох людей, які просто 
хочуть мирно жити. Але в Британії так багато антисемітизму, і це 
відчувається всюди. Наші місцеві єврейські школи мають вигляд 
таборів. Їх оточили дротяними парканами. Навколо них патрулюють 
охоронці, деякі з собаками. Щосуботи ми бачимо, як поліція ходить 
по вулиці з членами Общинного охоронного фонду (CST). Я не хочу 
сидіти вдома в паніці, коли мій чоловік йде в синагогу. Я просто 
хочу жити спокійно», – заявила дружина Саймона Хані [7].  

На жаль, сьогодні елементи антисемітизму можна зустріти серед 
поглядів найбільш відомих та популярних політиків Великої Бри-
танії. Войовничий антисемітизм на політичній арені країни протягом 
десятиріч постійно демонструє член британського Парламенту з 
1987 року Джордж Галлоуей. Політик вважає, зокрема, що револю-
ційний потенціал у британців уже вичерпав себе, тому його треба шу-
кати серед мусульманських мігрантів, які можуть «замінити проле-
таріат та відродити силу міжнародного соціалістичного руху» [8]. 

Великою несподіванкою для багатьох у Великій Британії стала 
заява голови уряду країни Девіда Кемерона щодо використання слова 
«жид» на стадіонах. У вересні 2013 року як недружній демарш 
сприйняли Футбольна асоціація Великобританії та єврейські орга-
нізації країни заяву прем’єр-міністра Девіда Кемерона про те, що вбо-
лівальників, які вживають слово «жид» на британських стадіонах у 
рамках скандування речівок, не слід притягувати до карної відпові-
дальності. Ця заява політика прозвучала вже після того, як Футбольна 
асоціація, по суті, вирішила це питання у рамках своїх повноважень, 
заборонивши уболівальникам будь-яких клубів, включаючи «Тоттен-
хем Хотспур», вживати це слово.  

Керівництво Футбольної асоціації країни поширило спеціальну 
заяву, яку було розроблено фахівцями з питання антисемітизму та 
расової і релігійної ненависті, в якій наголосило, що використання 
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слова Yid («жид») на стадіонах буде каратися аж до кримінальної 
відповідальності. Заява була підтримана Радою депутатів британсь-
ких євреїв та Охоронним фондом, який опікується боротьбою з анти-
семітизмом і нападами на ґрунті релігійної та расової ненависті на 
території Великої Британії. Реакція FA була зумовлена цілою низкою 
інцидентів і витівок уболівальників, у тому числі, коли шанувальники 
«Вест Хема» в ході матчу з «Тоттенхем Хотспур» видавали шипіння 
на трибунах, що символізувало загибель євреїв у газових камерах.  
І ось Девід Кемерон підкинув дров у вогонь, зазначивши, що не 
можна притягати до відповідальності таких уболівальників, поки 
вони не будуть використовувати слово « жид» на ґрунті релігійної 
чи расової ненависті [9].  

 Проблема антисемітизму у британському суспільстві стоїть не 
так гостро, як у інших країнах. Так, згідно з даними останнього со-
ціологічного дослідження, результати якого були оприлюднені у 
травні цього року, лише 8 відсотків британців мають антисемітські 
погляди. Але, тим не менш, проблема антисемітизму у британсько-
му істеблішменті має місце та повинна враховуватися при аналізі 
сучасних процесів, які відбуваються у політичній сфері країни, зокре-
ма, що стосується відносин Великої Британії та ЄС, національної, 
зовнішньої політики держави, зокрема, близько-східного її напряму. 

Слід зазначити, що, незважаючи на усі труднощі, поліція працює 
сумлінно та доводить усі випадки антисемітизму до суду. Так, акти-
віст правого руху Джошуа Боні Хілл-Пейн був засуджений у грудні 
2015 року за статтею «розпалювання расової ненависті». Приводом 
для судового процесу стала публікація в Інтернеті антисемітських 
матеріалів. Расист активно розміщував карикатури антисемітського 
змісту, заклики спалити всіх євреїв у концентраційних таборах тощо. 
Він також закликав, що «люди з обмеженими можливостями мають 
бути знищені», і називав себе «гордим антисемітом». Джошуа Боні 
Хілл-Пейн був заарештований перед запланованим антисемітським 
мітингом, який мав відбутися в районі Гольдерс Грін у Лондоні в 
липні. У ході судового процесу в Суді Корони Саутворка підсудний 
намагався виправдати публікацію антисемітських матеріалів «тем-
ною частиною свого почуття гумору» і посилався на те, що це було 
«в рамках свободи слова». Однак суд не оцінив «почуття гумору» 
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підсудного і визнав його винним в наявності «злісних расистських 
поглядів щодо єврейської громади», засудивши до трьох років і чо-
тирьох місяців тюремного ув’язнення. Як підкреслив головний інс-
пектор поліції Лондона Енді Барнс: «Цей випадок демонструє, що в 
нашому суспільстві немає місця для людей, що розпалюють расову 
ненависть під маскою протесту, і ті, чиї справи будуть доведені до 
суду, відповідатимуть за подібні злочини» [10]. 

Великою проблемою для сучасної Європи є швидке поширення 
антисемітизму у сучасній Франції. Слід зазначити, що навіть театр 
Bataclan був обраний терористами як мішень для своєї атаки не ви-
падково. Як зазначають джерела в єврейській громаді Франції, тут 
проходила велика кількість заходів на підтримку Ізраїлю, в яких 
брали участь члени єврейської громади Парижа. Представник Охо-
ронної організації єврейських об’єктів (SPCJ) зазначив, що атаки в 
Парижі викликали «дуже серйозну стурбованість» серед французьких 
євреїв. У листопаді 2015 року на Facebook експерти SPCJ розмістили 
докладні інструкції для керівників громад, що стосуються поведінки 
людей у разі проведення терористичних атак. Серед них – введення 
графіка чергувань та використання будь-яких запасних дверей, за-
мість головного входу. Також прихожанам синагог забороняється 
приносити з собою сумки великих розмірів.  

Театр Bataclan, що розташований у центрі Парижа, довгі роки і 
до вересня 2015 року належав члену єврейської громади Джоелу 
Лалу, якому часто погрожували вбивством через проведення проіз-
раїльських заходів. У жовтні приміщення театру стало місцем зібран-
ня для 500 сіоністськи налаштованих християн, які прийшли сюди 
для того, щоб висловити підтримку Державі Ізраїль. У 2010 році 
французька поліція вже попереджала керівництво театру про те, що 
Jaish Islam готує в ньому терористичний акт. Також з’ясувалося, що 
група Eagles of Death Metal останнім часом гастролювала в Ізраїлі, 
незважаючи на заклики до неї приєднатися до бойкоту єврейської 
держави [11]. 

Зростання рівня антисемітизму у Європі та його тісний зв’язок 
з поширенням терористичної загрози стали причиною публічної 
дискусії у Англії, Франції, Бельгії та інших країнах ЄС з цього при-
воду. Так, голова Міжпарламентської групи з питань боротьби з анти-
семітизмом Джон Манн у своєму виступі на конференції «Лімуд», 
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яка проходила в Бірмінгемі наприкінці грудня 2015 року, виокремив 
три види антисемітизму у Великобританії. Член парламенту від лей-
бористської партії зазначив: «Великобританія має три види антисе-
мітизму: традиційний антисемітизм, «лівий» антисемітизм і антисемі-
тизм з боку мусульманського співтовариства». Джон Манн окремо 
зупинився на лівому антисемітизмі, зокрема, на антисемітських 
висловах члена своєї партії Джеральда Кауфмана, який підкреслив, 
що «Ізраїль придумав «ножові теракти» для того, щоб стратити 
палестинців». «Кауфман є ганьбою для Парламенту, ганьбою для 
лейбористської партії...», – зазначив Джон Манн. Оцінюючи загрозу 
антисемітизму в Європі, парламентарій також підкреслив: «Ця ситуа-
ція небезпечна і дуже мінлива та має дуже серйозні потенційні 
наслідки» [12]. 

Слід зазначити, що 2015 рік став досить складним для єврей-
ської громади Європи. Деякі громади, зокрема французька, зіткну-
лися з жорстокими терористичними нападами, інші – перебували 
під постійною загрозою з боку антисемітів та терористів. Безумовно, 
поширення антисемітизму є загальною проблемою як для Західної, 
так і Східної Європи. Тому уніфікація законодавства країн усього 
європейського континенту та наявність великої кількості правоза-
хисних та моніторингових організацій, які б опікувалися разом з 
правоохоронними органами цією проблемою, дозволять зупинити 
цей небезпечний процес.  

Слід зазначити, що протягом останніх місяців однією з країн, 
де боротьба з ісламським тероризмом та антисемітизмом ведеться 
найбільш активно, стала Данія. Країна була протягом минулого року, 
разом з Францією і Бельгією, однією з тих європейських країн, в якій 
відбулися терористичні акти, спрямовані проти членів єврейської 
громади. Це зробило питання протидії антисемітизму та тероризму 
досить актуальним для суспільства Данії та його еліти, яка протя-
гом останніх місяців докладає багато зусиль для розв’язання цієї 
проблеми.  

Слід зазначити, що данські політики першими у Європі на 
політичному рівні розпочали дискусії щодо протидії імамам, які 
закликають до насильства над євреями. Так, зокрема, депутати пар-
ламенту Данії у березні 2016 року звернули увагу на діяльність імама 
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мечеті в Орхусі, який закликав до тотального знищення євреїв і 
побиття жінок камінням, і провели навіть спеціальні дебати з цього 
питання. Депутат від правлячої в Данії партії Venstre Маркус Кнут 
в ході дискусії закликав заборонити роботу всіх іноземних імамів в 
країні. Лідер опозиції соціал-демократ Метте Фредеріксен запропо-
нував урядам усіх європейських країн створити спільну систему 
безпеки, спрямовану на боротьбу з імамами-екстремістами, що при-
веде до депортації тих, хто виступав проти демократії і заохочував 
насильство в інших країнах.  

Слід зазначити, що така дискусія в парламенті стала першою в 
своєму роді в Європі. Після депортації з Великобританії екстреміст-
ського проповідника Абу Катади, що було поодиноким випадком, а 
також дискусій в британському парламенті з цього приводу більше 
таких прецедентів в останні роки не було. Парламентарії Данії до 
цього часу висунули чимало ініціатив, які стосуються безпеки та 
протидії тероризму і вже набули загальноєвропейської практики. 
Тому початок пошуку рішення з цього приводу в Копенгагені 
викликає сподівання, що проблема радикалізації ісламу Європі буде 
подолана [13]. 

Важливим напрямом боротьби з терористами, які планують 
терористичні акти проти мирного населення та єврейської громади 
Данії, стає протидія радикалам, які вербують для виконання своїх 
планів дітей та підлітків. У березні 2016 року була розкрита секретна 
інформація, що стосується подробиць затримання 16-річної дівчини, 
яку влада підозрювала в підготовці до вчинення терористичного акту 
на території Данії. У юної мешканки села Кундбі, на острові Зеландія, 
в середині січня поліція виявила вибухові речовини, детонатори і 
пропагандистські матеріали. Поліція заявила, що переходу дівчини в 
іслам і подальшій підготовці її до скоєння теракту сприяв її 24-річний 
друг, а також місцеві імами. Як з’ясувалося з заяви поліції Західної 
Зеландії і спецслужби Politiets Efterretningstjeneste (PET), школярка 
готувала теракти в двох школах країни – денній єврейській школі 
Carolineskolen в Копенгагені і школі Sydskolen в Західній Зеландії. 
За задумом терористів, юний вік терористки сприяв би їй безпереш-
кодно увійти до будівлі шкіл і привести в дію вибуховий пристрій. 
Після терористичного акту, що стався в лютому 2015 року в синагозі 
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Копенгагена, ісламісти, як і раніше, розглядають єврейську громаду 
як основну мету для здійснення теракту, постійно будують криваві 
плани і шукають реальні шляхи для їх реалізації [14]. 

Експерти та політики Данії дедалі частіше критикують владу 
країни, яка веде протягом останніх років ліберальну політику щодо 
ісламістів та дозволяє вільно працювати радикальним імамам, які 
закликають до вбивства євреїв. «Данія є тихою гаванню для ісла-
містів», – заявив, зокрема, консервативний член парламенту Данії 
Насер Хадер. Політик, який сам народився в Сирії, підкреслив, що 
керівництво країни, насправді, не має жодного уявлення про те, як 
впоратися з кризою переселенців і перемогти радикальний іслам. 
«У нас в Данії дуже ліберальні закони, що робить життя тут дуже 
легким для екстремістів ... При цьому, в зв’язку з тим, що газети 
Данії опублікували в 2006 році карикатури на Мухаммеда, то ми 
зараз входимо в п’ятірку основних ворогів радикальних ісламістів 
у світі», – зазначив Хадер. «Нам потрібні законні методи, які б доз-
волили вислати радикальних проповідників геть ... Близько 30 чоло-
віків, які виїжджали до Сирії та Іраку для джихаду, відвідували 
мечеть, яка діє як турагент «Ісламської держави»… Чоловік і жінка, 
які були заарештовані за плани щодо вбивства єврейських дітей в 
Копенгагені, були пов’язані з мечеттю» [15], – додав він в інтерв’ю 
виданню Der Spiegel.  

Як стало відомо зовсім нещодавно, депутати парламенту та уряд 
Данії дійшли згоди щодо радикальних імамів, яких будуть позбав-
ляти громадянства через заклики до терористичних актів і міжна-
ціональної ненависті. У березні 2016 року після консультацій з 
основними партіями Данії таке політичне рішення попередньо було 
прийнято. Ініціатором цього заходу виступила Данська народна 
партія, члени якої таким чином вирішили боротися з такими ради-
кальними імамами, як Абу Білал Ісмаїл з мечеті Grimhøj в Орхусі. 
Ідея була підтримана правлячою Ліберальною партією, опозиційни-
ми соціал-демократами та Консервативною партією [16].  

Абу Білал Ісмаїл став відомим в Європі після того, як у липні 
2014 року в мережі Інтернет з’явилося відео, зроблене в ході його 
проповіді в Берліні із закликами «знищити сіоністських євреїв». 
Тоді заява імама залишилася без покарання з боку поліції Німеччини і 
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Данії, він благополучно повернувся в Орхус, де був підтриманий 
головою Асоціації мечеті Grimhøj Куссамою ель-Сааді, який, зок-
рема, заявив репортерові TV2: «Ісмаїл не сказав нічого такого, 
чого б не сказав будь-хто з імамів; вони думають так само, як і інші в 
усьому світі». Як підкреслив з цього приводу депутат від Данської 
народної партії Мартін Хенріксен: «Конституція Данії дозволяє певні 
обмеження на свободу віросповідання ... Конституція говорить, що 
кожен може сповідувати свою віру до тих пір, поки це не суперечить 
моралі або не порушує громадський порядок ... деякі з імамів є гро-
мадянами Данії, і ми думаємо, що ми повинні їх позбавити грома-
дянства». Глава громади мечеті Grimhøj Куссама ель-Сааді, відомий 
своїми антисемітськими поглядами, заявив про свою незгоду з 
такими кроками уряду. «Ми не розв’яжемо проблему таким чином, 
але ризикуємо створити ще більшу радикалізацію», – зазначив він 
виданню Politiken [17]. Протягом найближчого часу парламентарії 
проведуть низку зустрічей з прем’єр-міністром країни Л. Лекке Рас-
муссеном для створення програми боротьби з радикальними ісла-
містами в Данії. Судячи з усього, теракти у аеропорту та метро в 
Брюсселі, які відбулися 22 березня 2016 року, змусять данських 
політиків діяти швидше.  

Загалом, проблема ісламістської загрози в Данії є однією з най-
актуальніших у сучасній Європі. Країна занесена ісламістами де 
переліку «ворогів ісламу», тому терористичні акти, спрямовані, зок-
рема, проти представників єврейської громади, можуть відбутися у 
будь-який час. Слід зазначити, що, на відміну від інших європейських 
країн, політична еліта Данії намагається вирішити питання діяльнос-
ті ісламістських організацій у країні, не зважаючи на позицію деяких 
ліберальних політиків, які звинувачують владу у «порушенні прав 
національних меншин та прав людини» під час антитерористичних 
заходів. Разом з Великою Британією та деякими іншими країнами 
у Європі Данія є лідером у розробці законодавчих ініціатив щодо 
боротьби з антисемітськими силами та радикальними ісламістами, 
досвід якої може використовуватися іншими країнами, зокрема Схід-
ної Європи, які тільки починають будувати систему безпеки та про-
тидії ісламському тероризму. 

Отже, на підставі аналізу подій, які пов’язані з антисемітизмом 
у Європі, можемо стверджувати, що на сьогодні на континенті існує 
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два види антисемітизму: політичний антисемітизм, який тісно пов’я-
заний з політичною дискусією щодо долі близькосхідного конфлікту 
та маскується під антисіонізм; ісламістський антисемітизм, який по-
в’язаний з діяльністю терористичних організацій у Європі, для яких 
єврейська громада є метою номер один, тому що саме вона вважаєть-
ся носієм «ідеології невірних» та пов’язана із біблійною традицією 
побудови західної цивілізації. Боротьба з першим різновидом анти-
семітизму пов’язана з роботою лобістських ізраїльських організацій, 
які до цього часу дуже мало докладають зусиль у країнах Європи, 
щоб переконати її мешканців у правильності політики уряду Ізраїлю.  

Боротьба з другим різновидом антисемітизму потребує негайних 
кроків, які б дозволили зупинити полювання на членів єврейських 
громад Європи з боку ісламістських терористів. Серед нагальних 
заходів слід назвати – створення загальноєвропейської бази щодо 
діяльності терористів та імамів, які підбурюють до терактів, – об’єд-
нання зусиль охоронних структур, які займаються безпекою єврейсь-
ких громад у різних європейських країнах, та налагодження обміном 
інформації між ними тощо. Все це дозволить протидіяти тим цивілі-
заційним викликам, які мають місце у сучасній Європі та пов’язані з 
таким суспільним явищем, як антисемітизм. 
 
_______________________________ 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВРЕЙСЬКОГО  
ОРТОДОКСАЛЬНОГО РУХУ «НЕТУРЕЙ КАРТА»  

В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ДІАЛОГУ ЦИВІЛІЗАЦІЙ 
  

Пропоноване дослідження присвячене суспільно-політичній 
діяльності релігійного руху «Нетурей Карта», який належить до 
найбільш ортодоксальних течій юдаїзму наших днів. Стаття дово-
дить, що лідери цього угруповання активно підтримують принципи 
мирного співіснування різних народів, притаманні для сучасного за-
хідного суспільства. Це визначає важливий вектор конструктивної 
співпраці вказаних цивілізацій модерного світу. 

Ключові слова: юдаїзм, Ізраїль, співіснування, цивілізація. 
Turov I. Activities orthodox Jewish movement «Neturey Karta» 

in the context of contemporary dialogue of civilizations. Our research 
devoted to socio-political activity of the Jewish orthodox movement Neturei 
Karta. This article shows that the leaders of this group strongly support 
the principles of peaceful coexistence of different peoples, which is inherent 
to contemporary Western society. This defines an important vector of 
constructive cooperation between these civilizations of the modern world. 

Key words: Judaism, Israel, coexistence civilization. 
 
Потужні цивілізаційні зміни та складні політичні процеси су-

часного світу відчутно впливають на прибічників традиційних цін-
ностей. Перед ними постає питання вибору: чи лишатися на сто 
відсотків вірними цінностям минулого, чи допустити певний рівень 
модернізації задля збереження головних принципів власного існуван-
ня? Не оминули ці проблеми і табір прибічників ортодоксального 
юдаїзму. Одним з найбільш визначних чинників, які примусили цих 
людей вдатися до суттєвих ідеологічних змін, стало створення дер-
жави Ізраїль, в якій домінує світське законодавство та спосіб життя. 
Для людей, вихованих на вірі в те, що єврейський народ має існувати 
у спільноті самоврядних релігійних громад до появи посланого 
Господом царя Месії, саме ця подія стала сприйматися як головний, 
раніше небачений історичний виклик. Саме реакція на нього змусила 
багатьох духовних лідерів полишити коло традиційних уявлень та 
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звернутися до розгляду сучасних подій, що призвело до помітних 
змін їхньої суспільно-політичної діяльності. Ці зміни є важливою 
складовою сучасного цивілізаційного процесу. Серед течій сучасного 
ортодоксального юдаїзму найбільш консервативним є рух «Нетурей 
Карта» (досл. Охоронці міста)*. Його ворожість ідеології сіонізму 
та сучасній світській єврейській державі привернула до себе увагу 
окремих науковців [3 c. 97–99, 108–109, 206, 210; 12 c. 52, 62, 67, 250]. 
Проте ця увага обмежується лише короткими відступами в аналізі 
більш численних і впливових рухів ортодоксального юдаїзму наших 
часів. Але численні факти свідчать, що в середовищі послідовників 
старих традицій прибічники саме угруповання «Нетурей Карта» від-
значаються найбільшою активністю у пошуках контактів з представ-
никами інших цивілізацій. Такий стан справ визначає актуальність 
присвячення окремого дослідження виявленню напрямів модернізації 
консервативної ідеологій зазначеного руху та перспектив його спів-
праці з сучасною західною спільнотою.  

Рух «Нетурей Карта» був заснований євреєм угорського поход-
ження Амрамом Блоем, який народився в Єрусалимі у 1894 році. 
Спочатку він був прихильником організації помірних ортодоксів 
Агудат Ісраель, проте в 1935 р. порвав з колишніми соратниками 
через їхню терпимість до сіонізму. Р. Амраму вдалося зібрати групу 
послідовників, яка з плином часу розрослася до декількох тисяч чо-
ловік. Нині послідовниками «Нетурей Карта» є 400 сімей, що прожи-
вають в Ізраїлі, і ще близько тисячі сімей у Лондоні, Нью-Йорку, 
Манчестері і Торонто [6]. Враховуючи багатодітність ортодоксаль-
них сімей, загальна кількість людей у них має становити близько 
8–10 тисяч. Свою нинішню назву рух прийняв у 1938 р. Його голов-
ним завданням є непримиренна боротьба проти сіонізму і держави 
Ізраїль. Ця боротьба ведеться мирними засобами, до яких належать: 
публікації, акції громадянської непокори, маніфестації і т. д. У 1953 р. 
«Нетурей Карта» обрали своїм главою Сатмарського ребе р. Йоеля 
Тейтельбаума, відомого своїми антисіоністськими поглядами, хоча 

                                                            
* Назва руху запозичена із Палестинського Талмуду, де наведена така оповідь: 

р. Хія і р. Аші якось прийшли до міста. Вони спитали його мешканців: «Хто варта 
міста?». Мешканці міста вказали на міську варту. На що мудреці їм відповіли: «Оці 
не Нетурей карта (вартові міста), це – руйнівники міста. Справжні Нетурей карта – 
мудреці і побожні люди. Завдяки їм місто захищено» [11, c. 76 c.]. 



 

 135 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України 

основоположник руху та його найближчі сподвижники не були 
хасидами.  

Р. Йоель Тейтельбаум відвідував Ізраїль зрідка і практично не 
втручався у справи своїх нових підопічних. Але його твори й публічні 
виступи стали беззаперечним зразком для наслідування лідерам 
громади «Нетурей Карта». Свою ідеологічну боротьбу вони ведуть, 
спираючись на ідеали миролюбності і прав людини. Особливу ува-
гу через зрозумілі причини вони приділяють арабському питанню.  
Р. Амрам Блой писав: «Сіоністський рух це не тільки єретичний від-
хід від юдейства... Він надто сліпий щодо споконвічних мешканців 
Святої землі. У 1890-х рр., коли менше 5% населення Святої землі 
було єврейським, у Теодора Герцля вистачило нахабства визначити 
свій рух як прагнення «народу без землі до землі без народу». 
Знову і знову як ревізіоністи, так і соціалісти, перші відкрито, а другі 
під маскою оманливої риторики, прагнуть виселення палестинського 
народу з його країни. Вони вже вигнали тисячі людей з їхніх будин-
ків, позбавивши їх права на повернення або хоча б на мінімальну 
компенсацію... Ця агресія призвела регіон до порочного кола кро-
вопролиття» [9, c. 2–3].  

Хоча священний закон і зобов’язує євреїв заселяти всю Святу 
землю, лідер руху «Нетурей Карта» стверджував, що його виконання 
в наші дні неможливо, позаяк провокує широкомасштабне проти-
стояння з сусідами. «Вони вчинили безвідповідально, поширивши 
свою владу на ту частину Святої землі, яка була заселена арабами, 
тим самим втягнувши весь арабський світ у конфлікт з єврейською 
громадою» [9, c. 2].  

«Наші страхи зростають щоразу, коли сіоністська держава всту-
пає у війну. За всього нашого переконання в його прийдешному 
падінні ми можемо тільки молитися про те, аби його жителі уникли 
страждань» [3, c. 160]. Зазначимо, що така оцінка ситуації на Бли-
зькому Сході мало чим відрізняється від оцінки, яка належить перу 
всесвітньо відомого філософа, правозахисника єврейського поход-
ження Ханни Аренд. «Навіть якби євреї виграли цю війну ... «звитяж-
ні» євреї жили б в оточенні цілком ворожого арабського населення, 
замкнені у своїх кордонах, завжди перебуваючи під загрозою, погли-
нені постійним самозахистом... І така буде доля народу, який – дарма 
скільки ще іммігрантів прибуде в країну і наскільки розширяться її 
кордони (вся Палестина і Трансіорданія це божевільна ревізіоністська 
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вимога) залишиться дуже маленьким народом, оточеним набагато 
переважаючими за чисельністю ворожими сусідами» [7, c. 187]. 

Заради розв’язання конфлікту, що здатний породити багато воєн, 
р. Амрам Блой висуває радикальні заходи. Лідер «Нетурей Карта» 
пропонує проект створення поліетнічної держави, яка має привести 
до загального примирення. «Якби у сіоністів було хоч на йоту [біль-
ше] здорового глузду ... вони запропонували б арабським державам 
утворити спільну конфедерацію, яка прийняла б палестинців, дозво-
ляючи їм віднайти права. Потрібно укладати мир, поки ти сильний. 
Тепер вони [сіоністи] в силі. Але вони не зроблять цього, оскільки 
горді і не готові піти ані на найменші поступки. Вони скоріше пос-
тавлять життя мільйонів євреїв на карту, ніж погодяться, щоб пре-
зидентом такої конфедерації став араб. Після настільки ефектної, 
блискавичної війни вони уявляють, що перемогли. Безперечно, вони 
сьогодні на піку своєї могутності. Саме з цього моменту почнеться 
їх падіння. Дуже скоро вони побачать, які проблеми принесли їм їх 
завоювання. Ненависть арабів ставатиме дедалі сильнішою, вони за-
хочуть відплатити. Тепер сіоністи отримали сотні тисяч ворогів всере-
дині своїх кордонів. Відтепер усі ми, що живемо тут, знаходимося у 
великій небезпеці» [10, c. 234].  

Цей проект розв’язання близькосхідного конфлікту був запропо-
нований р. Блоем через кілька місяців після завершення шестиденної 
війни 1967 [3, c. 262]. Заслуговує на увагу той факт, що в травні 2015 
він був підтриманий відомим ізраїльським політиком, одним з голов-
них авторів та ідеологів мирної угоди з палестинцями в Осло Йосі 
Бейліним. В опублікованій у Нью-Йорк таймс статті він пише: «Ми 
знаємо, що мирна угода необхідна задля забезпечення майбутнього 
Ізраїлю, але повинні заново обміркувати кінцеву мету. Я повертаю-
ся до ідеї ізраїльсько-палестинської конфедерації як заміни класичної 
схеми двох держав для двох народів. Визнаючи, що два народи жи-
вуть у занадто тісному сусідстві і не можуть бути повністю розді-
лені, ми повинні спонукати обидві сторони піти на історичні пос-
тупки один одному... Сьогодні є очевидним, що постійна угода 
недосяжна на базі повного поділу, поки немає згоди з питань безпеки 
та присутності поселенців на Західному березі Йордану. Однак кон-
федерація видається мені дуже перспективною ідеєю» [8].  

У статті він також зазначає, що 22 роки тому цей проект був за-
пропонований палестинським переговорником Фейсалом Хуссейні [2]. 
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Незалежно від того, чи була ідея конфедерації придумана самим 
р. Амрамом, чи вона була підказана йому кимось з тих, хто був озна-
йомлений із концепціями політичної науки, − у всякому разі слід 
визнати, що цьому затятому поборнику традиційних підвалин не 
чужим був сучасний ліберальний спосіб мислення. Його друга дру-
жина Рут Блой, що прославилася своєю апологетикою руху «Нетурей 
Карта», невпинно наголошувала, що першоосновою системи ціннос-
тей істинно-правовірних євреїв є миролюбність. «Приречені Богом на 
Вигнання, але озброєні вірою, єврейські громади під керівництвом 
рабинів ніколи не вважали неодмінно своєю землю, в якій вони жили. 
Століттями євреї вели тихе, благочестиве життя, дотримуючись зако-
нів країни, в якій мешкали. Вони молилися за добробут і процвітання 
своїх неєврейських сусідів як за своє власне ... і їх єдиним бажанням, 
єдиною мрією було, щоб їх залишили в спокої і дозволили жити 
відповідно до законів Тори. Коли ж, з тієї чи іншої причини, їхнє 
життя ставало нестерпним і потрібно було покинути цю країну, вони 
схиляли голови і йшли. Такий був закон Вигнання, і євреї прийняли 
його до тієї пори, поки не прийде Месія і не здійсниться остаточне 
Позбавлення» [10, c. 277]. «Бог прирік нас до Вигнання не за те, що 
у нас не було армії, а за те, що ми згрішили» [10, c. 249].  

Звертаючись до теми специфіки єврейсько-арабських відносин, 
дружина р. Блоя відзначала протиприродність конфліктів між ними з 
огляду на близькість культур обох народів. Єдина їхня причина 
криється в порочності сіоністського руху: «Справжній єврей і араб 
мають між собою багато спільного. Тому їм легко зрозуміти один 
одного. Вони обоє східні люди, обоє сприйнятливі до духовності. 
Сіоністи ж втратили свою споконвічну єврейську самосвідомість, 
вони стали західниками, матеріалістами. Саме тому не можуть 
зрозуміти арабів» [10, c. 276–277]. Згідно з її свідченням арабські 
громади були толерантні до ортодоксальних євреїв, а послідовники 
Герцля, що прийшли їм на зміну, жорстоко гноблять правовірних, 
подібно найгіршим ворогам богообраного народу колишніх часів. 
«Араби, серед яких ми жили, нас не турбували, не порушували навіть 
найнезначніші з наших релігійних приписів. Навпаки, уряд визнавав 
нашу релігію, нашу віру і наші права. Якщо чиновник чи поліцейсь-
кий заходив до нас у суботу, він не насмілювався навіть закурити або 
іншим чином споганити суботу. А тут до нас ставляться з презирст-
вом, змушують наш народ порушувати суботу. Вони знущаються над 
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нами, сміються над нашими традиційними віруваннями, над нашими 
молитвами і над дотриманням заповідей святої Тори» [10, c. 271]. 
Хоча Рут Блой протиставляє східну духовність порочному матеріа-
лізму заходу, її позиція щодо єврейсько-арабського конфлікту, як 
не важко помітити, надзвичайно близька до тієї, якої дотримуються 
пацифістські кола Європи та Америки. Звеличувані цією жінкою 
ідеали ортодоксального єврейства, стверджуючи принципи мирного 
співіснування з іншими народами і поваги до прав людини, також 
цілком відповідають західній системі цінностей.  

Європейську культуру Рут Блой пізнавала не у середовищі бла-
гочестивих іудеїв. За походженням вона француженка, яка народи-
лася в католицькій родині. Іудаїзм прийняла у віці 30 років, що згідно 
з рабинським правом зробило її єврейкою. Часто-густо неофіти праг-
нуть бути правовірнішими за самих правовірних і, судячи з опуб-
лікованих текстів, дружина р. Амрама не була винятком. Її статті 
сповнені їдких випадів проти світу, в якому пройшли її дитинство і 
юність. Нові погляди Рут Блой цілком визначаються повчаннями 
іудейських духовних наставників. Відповідно, її твори є надійним 
джерелом свідчення щодо змісту зазначених повчань.  

Правомірність такого висновку підтверджують вислови і діяння 
р. Амрама Блоя. Глава «Нетурей Карта», шановний ашкеназійський 
рабин підтримував тісні зв’язки з «Чорними пантерами» рухом про-
тесту, що зародився серед євреїв вихідців з Північної Африки [3, c. 98]. 
Рух цей виступав за рівність східних євреїв (головним чином, ма-
рокканських євреїв) з ашкеназійськими євреями, за соціальну спра-
ведливість і т. і. Для «Чорних пантер» були характерні ліво-радика-
льні гасла. Але ця обставина, так само як і традиційна неприязнь 
різноманітних єврейських етнічних груп щодо один до одного, не ста-
ли перешкодою для р. Блоя. Подібно до багатьох сучасних політиків 
ліберальних поглядів він допускав співпрацю з лівими силами у 
боротьбі з деспотичною державою, що веде народ хибним шляхом. 
Гідною уваги дослідників є також і та обставина, що перед самою 
смертю р. Блой домагався зустрічі з президентом США Ніксоном, 
намагаючись забезпечити для євреїв-антисіоністів захист з боку однієї 
з держав, що знаходяться за межами Ізраїлю [3, c. 345]. Він, мабуть, 
сподівався відтворити положення, яке існувало в османській Палес-
тині, коли великі держави брали під своє заступництво деякі конфесії.  
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Ці спроби виявилися безплідними: ортодоксам не вистачило 
знань, засобів і культурних зв’язків з урядами великих держав, на 
допомогу яких вони сподівалися [3, c. 345]. Тим не менше, сам факт 
пошуків подібної співпраці надзвичайно важливий. Він свідчить про 
те, що керівництво розглянутого ортодоксального руху не тільки 
пропагувало погляди багато в чому близькі до системи цінностей 
західного світу, але також прагнуло укласти союз з його лідерами. 
Це істотно відрізняє р. Блоя і його послідовників від багатьох релі-
гійно-консервативних рухів сусідніх з Ізраїлем країн, що проголошу-
ють західну цивілізацію своїм найголовнішим ворогом, а також пер-
шопричиною всіх лих, що загрожують людству. Такий стан речей 
красномовно свідчить про необґрунтованість стереотипів щодо орто-
доксального єврейства взагалі і «Нетурей Карта» зокрема, у яких 
вони постають як спільнота фанатиків-мракобісів, абсолютно чу-
жих європейським ідеалам громадського життя.  

Разом з тим було б неприпустимою помилкою випускати з уваги 
вплив близькосхідних політичних реалій на світогляд і спосіб дії пос-
лідовників розглянутого релігійного руху. Істотним чином цей вплив 
виявив себе, коли на зміну р. Амраму Блою прийшло нове покоління 
лідерів. Один з продовжувачів його справи р. Моше Гірш (1930–
2010) став широко відомий завдяки тому, що був радником Ясіра 
Арафата і удостоєний права називатися міністром з єврейських справ 
в уряді Палестинської національної автономії [5]. Після смерті Ара-
фата він налагодив співпрацю з урядом, сформованим організацією 
Хамас у Газі. Це породило численні скандали, оскільки уряд Ізраїлю і 
західних країн вважали Хамас терористичною організацією. Тим не 
менш, ця діяльність сприяла зміцненню зв’язків прихильників 
р. Гірша з європейськими політиками, які підтримували палестин-
ський опір. Так, наприклад, у 2009 р. активісти «Нетурей Карта» суп-
роводжували гуманітарну автоколону «Лінія життя-2», організовану 
для допомоги жителям сектору Гази британським парламентарієм 
Джорджем Геллоуеєм. Глава створеного Хамас уряду Ісмаїл Ханійя, 
коментуючи допомогу, надану йому «Нетурей Карта», сказав: «Ми 
вважаємо вас героями ви відкриваєте світові очі на блокаду Гази» [5]. 

Контакти «Нетурей Карта» з ісламським світом не обмежуються 
співпрацею з екстремістським сунітським рухом Хамас. Продов-
жувачи справи р. Блоя активно розвивають відносини також і з 
шиїтським Іраном. У грудні 2006 р. група прихильників «Нетурей 
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Карта» відвідали скликану тодішнім президентом Ірану Махмудом 
Ахмадінеджадом конференцію, присвячену запереченню Голокосту 
євреїв у роки Другої світової війни [1; 6]. Ще до офіційного відкрит-
тя конференції п’ять рабинів зазначеного релігійного співтовариства 
Давид Вайс, Пінхас і Давид Фельдмани з Нью-Йорка, Аарон Коен 
і Еліезер Хукхайзер з Лондона відвідали Іран. Вони зустрілися зі 
студентами, представниками уряду та єврейської громади, а також 
відвідали синагоги. Іранські ЗМІ широко висвітлювали цей 10-денний 
візит. На знак особливої прихильності до рабинів з «Нетурей Карта» 
влада Ірану дозволили їм ввезти до країни суботнє вино і кошерну 
їжу і влаштували для них політ у бізнес-класі. Виступаючи перед 
студентами в Тегерані, гості всіляко підкреслювали різницю між 
іудаїзмом і сіонізмом. По закінченні конференції представники 
«Нетурей Карта» удостоїлися аудієнції у президента Ірану Махмуда 
Ахмадінеджада. Рабини брали участь також у конференції духовних 
лідерів Ірану, де зустрілися з колишнім президентом країни Мо-
хаммедом Хатамі [1]. Підсумком поїздки представників «Нетурей 
Карта» стало те, що головний рабин Ізраїлю Йона Мецгер закликав 
рабинів усього світу бойкотувати членів єврейської релігійної секти 
«Нетурей Карта», які брали участь у конференції в Тегерані. Мецгер 
заявив, що члени секти «саботували Ізраїль» і що їх не можна пуска-
ти до синагоги. «Вони зрадили єврейський народ і свою спадщину, 
вони поглумилися над пам’яттю про трагедію Голокосту, сказав 
головний рабин. Своєю ганебною поведінкою вони намагалися 
зганьбити єврейський народ». Головний рабин закликав громади 
Ізраїлю і всього світу зміцнювати пам’ять про Голокост. 

Рабини створеного хасидського руху Хабад Всесвітнього штабу 
порятунку землі і народу Ізраїлю видали постанову, відповідно до 
якої кожен єврей, який з власної волі зустрівся з «Гітлером нашого 
часу» іранським президентом Махмудом Ахмадінеджадом, підлягає 
відлученню від іудейської громади. Сам цей візит був названий 
«абсолютно божевільною» акцією, а Сатмарських хасидів рабини 
закликали відмежуватися від «Нетурей Карта» і засудити візит до 
Тегерана як «глум над Всевишнім». Не менш жорсткою була 
реакція також і Сатмарським хасидів. Їх Вищий рабинський суд 
справедливості опублікував постанову, підписану цадиком, що за-
суджує поведінку рабинів з руху «Нетурей Карта», які приїхали до 
Тегерана для участі в конференції тих, хто заперечує Голокост [6]. 
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Така реакція недивна, зважаючи на ту обставину, що основополож-
ник їхнього руху р. Йоель Тейтельбаум сам дивом уникнув смерті 
за часів Голокосту. Як уже зазначалося раніше, Сатмарський ребе був 
духовним вождем громади, заснованої р. Блоем. Але через згадані 
події всі хоч трохи значні рухи єврейського ортодоксального світу, 
включаючи колишніх союзників Сатмарських хасидів, розірвали від-
носини з «Нетурей Карта». Спільнота, яка раніше користувалося 
певною повагою в колах правовірних, перетворилася на секту, яку всі 
зневажають. Одначе частина угруповань, її послідовників продовжує 
курс співробітництва з Ісламською Республікою Іран. У 2014 р. 
окружний суд Єрусалима визнав представника «Нетурей Карта» 
Іцхака Бергель винним у шпигунській діяльності на користь Ірану. 
Згідно з матеріалами кримінальної справи, у 2011 році Бергель, пе-
ребуваючи в Берліні, звернувся в посольство Ісламської Республіки з 
пропозицією працювати на іранську розвідку [4]. 

Ці та інші подібні їм події визначили ставлення єврейської 
громадськості до «Нетурей Карта» як до екстремістської секти, для 
якої немає нічого святого. 

Такі оцінки не можна назвати необґрунтованими. Однак слід 
зазначити, що продовжувачі справи р. Блоя принципово не зраджу-
вали завітам основоположника. Вони залишилися вірними ідеалам 
мирного опору сіонізму і державі Ізраїль. У їх рядах не звучать зак-
лики до збройної боротьби і терору. Логіка їхніх дій визначається го-
ловним чином об’єктивними політичними обставинами. Оскільки 
лідери першого покоління не досягли успіху у співпраці з політичним 
істеблішментом Заходу, довелося шукати нових союзників на Сході. 
Подальший хід подій розвивався відповідно до планів глав держав 
і суспільно- політичних рухів мусульманського світу. 

На завершення слід зазначити, що боротьба руху «Нетурей 
Карта» за традиційні цінності сприяла суттєвій модернізації орто-
доксальної ідеології та громадській активності. Головними складо-
вими цього оновлення є критика мілітаризму, захист прав євреїв 
східного походження та арабського народу Палестини, а також під-
тримка ідеї створення єврейсько-арабської конфедеративної держави. 
Це наближує їхні погляди до позиції сучасних європейських лібе-
ральних кіл. Таким чином полегшується можливість різних форм 
співпраці з представниками західної пацифістської спільноти. Саме 
цей вектор розвитку стосунків уявляється найбільш перспективним 
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як для руху «Нетурей Карта», так і більш поміркованих юдейських 
ортодоксальних громад. Хоча вони є відкритими для взаємодії зі 
Сходом, переважна більшість традиційних євреїв мешкає, крім Із-
раїлю, в країнах західного світу. Саме останні є їх природними союз-
никами, позаяк до держави, яку створили сіоністи, крайні ортодокси 
налаштовані вороже. Крайній фланг ортодоксального іудаїзму, незва-
жаючи на свою відданість заповітам старовини східного походження, 
в плані ставлення до людей інших культур, є близьким до європейсь-
ких цінностей. Участь активістів хасидських громад в українській 
Революції Гідності стала наслідком такого стану речей. 
 
_______________________________ 
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ІІ. УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: 
ЧИННИКИ І ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН 

 
Олег Рафальський 

 
ПОЛІТИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ: 
ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
В статті аналізується процес становлення і розвитку по-

літичної науки в Україні, виокремлено й охарактеризовано основні 
його етапи. Процес розвитку політичної науки висвітлено як одну з 
визначальних характеристик двадцятип’ятирічного періоду україн-
ського державотворення у всій його складності, варіативності й 
нелінійності. Досліджується процес інституціоналізації політичної 
науки в Україні, окреслено перспективи розвитку цієї наукової галузі.  

Ключові слова: Україна, політика, державотворення, політична 
наука, політична культура, інституалізація політичної науки.  

Rafalskyi O. Political science in Ukraine: achievements and 
prospects. The article analyses the process of formation and development 
of political science in Ukraine, singles out and characterizes its main 
stages. The development of political science is highlighted as one of the 
defining characteristics of the twenty-five-year period of the Ukrainian 
state in all its complexity, variability and nonlinearity. The process of 
institutionalization of political science in Ukraine is studied, the prospects 
for the development of this scientific field are outlined. 

Key words: Ukraine, politics, state, political science, political culture, 
institutionalization of political science. 

 
Наприкінці ХХ століття політична наука перетнула ментальні 

кордони Заходу: у країнах Центральної і Східної Європи розпочався 
процес її інституціоналізації – створення відповідних структур, фор-
мування професійних стандартів та фахового середовища, що було 
наслідком, передусім, демократизації умов функціонування спільнот 
у регіоні.  

В Україні процес становлення і розвитку політичної науки став 
однією із визначальних характеристик двадцятип’ятирічного періоду 
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українського державотворення: зняття табу на дослідження масштаб-
ного обширу проблем, пов’язаних зі сферою політичного, можливість 
вивільнення свідомості дослідника від ідеологічних пут, а також 
потужний інтерес до напрацювань західних науковців* сприяли як 
рецепції випродукуваних ними концепцій, так й апробованого аналі-
тичного інструментарію. Межі світу політичного, доступного для 
аналізу, розсунулися, і він поставав у всій своїй складності, варіа-
тивності й нелінійності.  

Нині, усвідомлюючи й презентуючи здобутки, рефлектуючи над 
прорахунками, аналізуючи перспективи політичної науки в Україні, 
ми, таким чином, підбиваємо підсумки періоду, що минув.  

Від початку 1990-х років подібних спроб було немало. Прагнули 
осягнути мету й завдання політології (поняття, яке стало певним 
аналогом західного – політична наука) ті, хто першим взявся куль-
тивувати політичну науку на вітчизняних теренах у першій половині 
дев’яностих років ХХ століття (див., наприклад: [l–4]). З межі століть 
(тисячоліть) коло бажаючих долучитися до рефлексій над питанням 
стану політичної науки й освіти в Україні, почало неухильно зрос-
тати (див. : [5–25]). При цьому чітко окреслилася тенденція: якщо 
одні дослідники (як свідчить аналіз їхніх публікацій) рефлектували 
над проблемою у площині оцінювання «здобутків і неспромож-
ностей» вітчизняних науковців, то інші (відмовляючи останнім у 
будь-яких здобутках) – розмірковували над питанням «чи можлива 
в Україні політична наука?», ще інші переймалися питанням «чому 

                                                            
* У тому числі тих, хто працював/працює у таких установах, як Український 

соціологічний інститут (м. Відень, 1919–1924), Український вільний університет 
(заснов. 1921 р. у Відні, нині базується у м. Мюнхені), Український інститут грома-
дознавства (м. Прага, 1924–1945), Український науковий інститут у Берліні (філіал 
Берлінського університету Фрідріха-Вільгельма, 1926–1945), Східно-Європейському 
інституті імені В. Липинського (м. Філадельфія, заснов. 1963). З функціонуванням цих 
установ, пов’язана діяльність цілої низки осіб, чий внесок у осмислення української 
політичної думки і розвиток знання про політику є незаперечним. Серед них – Отто 
Ейхельман (1854–1943), Сергій Шелухін (1864–1938), Станіслав Дністрянський 
(1870–1935), Андрій Яковлів (1872–1955), Володимир Старосольський (1876–1942), 
Степан Рудницький (1877–1937), Ростислав Лащенко (1878–1929), Василь Панейко 
(1883–1956), Іван Мірчук (1891–1961), Борис Крупницький (1894–1956), Олександр 
Кульчицький (1895–1980), Лев Окіншевич (1898–1980), Ярослав Падох (1908–1998),  
Роман Дражньовський (нар. 1922) та ін. 
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в нас немає політичної науки» [19–21]*. Свій кут зору на стан справ з 
політичною наукою в Україні сформувався й у західних колег (див. 
про це, наприклад: [26–27]).  

Дослухаючись до критики й розглядаючи суть рекламацій, варто 
все ж зауважити два моменти: по-перше, наука – це колективне 
підприємство, розвиток якого вимагає праці поколінь; по-друге, рам-
ки можливостей багато в чому визначає ціла низка незалежних 
змінних, серед яких історичні, інституційні, соціокультурні, інтелек-
туальні, економічні та ін. Айдо Оурен зауважував на початку ХХІ сто-
ліття, що політичну науку «інстинктивно пов’язують… зі свободою і 
демократією» [28, р. 1]. Суспільство ж, яке поставало на «посткому-
ністичному ґрунті» практично не знало, що таке свобода, про демо-
кратію мало специфічні уявлення, а у значної кількості інтелектуалів 
переважали свідомісні настанови й інстинкти, потенціал яких був 
запрограмований лише на своєрідне відторгнення свободи й демокра-
тії. Що ж до нинішнього часу, то чи не основною його характеристи-
кою на вітчизняних теренах є коливання України між демократією 
й авторитаризмом. В умовах першої в суспільстві є запит на адекватне 
політичне знання і, відповідно, політичну науку. Традиційний автори-
тарний виклик – блокує як потребу знати, так і можливості пізнання.  

Попри це, починаючи з початку дев’яностих років ХХ сто-
ліття, долаючи відставання від потреб часу**, політологія в Україні 

                                                            
* При цьому демонструючи звабу пов’язувати будь-які «реальні позитивні 

зміни» виключно із власною появою й дією, що й зумовлює, з поміж іншого, 
викривальні тиради на адресу «незначущих попередників». Утім, прийде мить, коли 
«потомство» (у т. ч. й наукове), принаймні в якійсь частині, виявить спроможність 
адекватного сприйняття сили й слабкості не лише своїх попередників, але й дозріє 
до критичного осмислення власного вкладу у розвиток політичної науки на віт-
чизняних теренах, до адекватної оцінки власних здобутків і прорахунків. 

** Відставання зумовлювалися тим, що фактично до кінця вісімдесятих років 
ХХ століття в Україні, як в цілому й в СССР, політичної науки як цілісної системи 
знань не існувало. Хоча з 1955 р. совєтські «суспільствознавці» налагоджували 
контакти з Міжнародною асоціацією політичних наук (МАПН), а в період 1960–
1991 рр. у СССР почала функціонувати Совєтська асоціація політичних (державознав-
чих) наук (САПН), в роботі якої із початку 1963 р. брали участь науковці з України 
(Г. Александренко /1898–1963/, П. Недбайло /1907–1974/, Б. Бабій /1914–1993/), 
оформилося Українське відділення САПН. На зламі 1960–1970 рр. виник Інститут 
конкретних соціальних досліджень АН СССР, у межах якого були спроби 
виокремити напрям політичних досліджень (див. : Пугачева М. Г. Институт кон-
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почала інституціоналізуватися. Так, у грудні 1991 р. у межах Націона-
льної академії наук України постав Інститут національних відносин 
та політології (нині – Інститут політичних і етнонаціональних дослід-
жень імені І. Ф. Кураса). У березні 1992 р. було створено Національ-
ний інститут стратегічних досліджень як урядовий науково-дослідни-
цький центр політичного та економічного аналізу та прогнозування 
(з грудня 2002 р. – Національний інститут стратегічних досліджень 
при Президентові України). У той час виникла й низка громадських 
організацій. Зокрема, на базі Інституту держави і права імені В. М. Ко-
рецького НАН України запрацювала Українська асоціація політологів 
(1991). Згодом, у 1993 р., було створено Українську академію полі-
тичних наук. 1994 р. став часом заснування такої потужної громад-
ської організації, як «Український центр економічних і політичних 
досліджень імені Олександра Разумкова» та ін.  

Крім названих, більш чи менш тривалий час в Україні функ-
ціонувала й низка інших державних і громадських установ: у 1990–
1992 рр. працював Київський інститут політології та соціального 
управління*; впродовж 1991–2013 рр. у системі НАН України функ-
ціонував Інститут світової економіки та міжнародних відносин. При 
РНБО України у період 1997–2001 рр. діяв Національний інститут 
українсько-російських відносин; у 2001–2010 рр. – Національний 
Інститут проблем міжнародної безпеки, а в 2003–2010 рр. – Інсти-
тут проблем національної безпеки, які виконували певну науково-
дослідну роботу та здійснювали експертну діяльність. Діяла низка 
                                                                                                                                   
кретных социальных исследований Академии наук СССР. 1968 – 1972 гг. [Електрон-
ний ресурс] – Режим доступу: http://cdclv.unlv.edu//archives/articles/pugacheva.html)  
і який згодом був трансформований. В Українській ССР працювала низка установ, 
співробітники яких здійснювали вивчення соціально-політичної проблематики. 
Серед них – Інститут історії партії при ЦК КПУ (1922–1990 рр.; див. детальніше: 
Шаповал Ю. Інститут історії партії при ЦК КПУ // Енциклопедія сучасної України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12366 ), 
Інститут суспільних наук АН УССР (1951–1993 рр., м. Львів; нині – Інститут 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України), Інститут соціальних і економічних 
проблем зарубіжних країн Академії наук УРСР (створений згідно з постановою 
ЦК КПУ та Ради Міністрів УССР від 27 червня 1978 р. № 352 на базі відповідних 
підрозділів інститутів Академії наук УССР. Функціонував до червня 1991 р.); Інститут 
держави і права АН УССР (створ.1949). 

* Київський інститут політології та соціального управління постав на базі Київ-
ської вищої партійної школи при ЦК КПУ. 



 

 147

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України 

громадських організацій, серед яких, найперше, варто назвати «Інсти-
тут посткомуністичного суспільства» (1995–1998), Асоціацію моло-
дих українських політологів та політиків та ін. У наступні роки кіль-
кість громадських організацій, що виявляли інтерес до політичної 
проблематики чи діяльності (як в центрі, так і на місцях), невпинно 
зростала. Утім, питома вага їх досягнень у галузі політичної аналіти-
ки, консультування і т. ін. у більшості випадків була незначною.  

Дев’яності роки стали часом, коли проводилася робота, спрямо-
вана на самоосвіту вітчизняних науковців (знань у новій галузі одно-
значно бракувало), осягнення предмету політичної науки (див. про це: 
[29, с. 102–134], адаптацію українською мовою відповідного понятій-
но-категоріального апарату й стрімке розширення його меж (не лише 
за рахунок таких понять, як «авторитаризм», «тоталітаризм», «полі-
тична корупція» та ін., але й – «свобода вибору», «прозорість влади», 
«громадянське суспільство» тощо), на знайомство й поступову ре-
цепцію дослідницького інструментарію, використовуваного західни-
ми дослідниками. Перші наукові конференції і «круглі столи», перші 
публікації у новостворених «політологічних» журналах – щаблі, яки-
ми почали сходження постсовєтські дослідники, долаючи власне нез-
нання й догматизм мислення, усвідомлюючи недоліки обмеженості 
доступу до здобутків західної науки та започатковуючи низку нап-
рямів політичних досліджень тощо. 

Важливою складовою процесу інституціоналізації політичної 
науки в Україні стало введення політології як нормативної дисцип-
ліни у вищих навчальних закладах, створення «кафедр політології», 
розробка змісту й структури навчальних курсів для безпосередньої 
підготовки фахівців-політологів*.  

Окрема складова процесу інституціоналізації – підготовка кадрів 
вищої кваліфікації, якими (за совєтською традицією) стали канди-
дати і доктори політичних наук, що наприкінці 1980 – на початку  

                                                            
* Процес, що супроводжувався суперечками й протистоянням, зокрема, під час 

обговорення у наприкінці 1993 – на початку 1994 р. доцільності відмови від «західної 
політології» на користь альтернативи – курсу «наукового націоналізму» (див. про це, 
наприклад: Бистрицький Є. Чому націоналізм не може бути наукою // Політична дум-
ка. – 1994. – № 2. – С. 30–35). 
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1990-их років мали змогу захищатися за шістьма спеціальностями*. 
Завдання формування та забезпечення функціонування системи атес-
тації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у 
1994–2011 рр. перебувало в центрі уваги Вищої атестаційної комі-
сії України (ВАК України), що постала в наслідок своєрідного «нас-
лідувального» (від СССР) інституціонального ізоморфізму**. Утім, 
структуризація й диференціація знання у подальшому зумовила зміни 
у номенклатурі спеціальностей наукових працівників. Тож у 2015 р. 
науковий ступінь кандидата й доктора політичних наук в Україні 
можна було здобути в таких галузях науки, як, власне «Політичні 
науки» (спеціальність 23.00.01 – теорія та історія політичної науки; 
23.00.02 – політичні інститути та процеси; 23.00.03 – політична куль-
тура та ідеологія; 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем 
та глобального розвитку; 23.00.05 – етнополітологія та етнодержаво-
знавство) та «Національна безпека» (спеціальність 21.01.01 – основи 
національної безпеки держави; 21.03.01 – гуманітарна і політична без-
пека держави»; 21.03.02 – регіональна безпека держави; 21.03.03 – 
геополітика; 21.04.01 – економічна безпека держави; 21.07.02 – розві-
дувальна діяльність органів державної безпеки). 

За період, що минув з 1991 р., актуальність питань щодо статусу 
політичної науки в Україні, маркерів її розвитку не зменшується. 
«Розвиток» дисципліни витлумачується досить відмінним чином. 
Для одних його свідченням є «рівняння» політології на американську 
політичну науку (що, передовсім, передбачає широке використання 
кількісних методів аналізу і, зокрема, складних статистичних моделей 
для розуміння, приміром, процесу голосування, прийняття рішень, 
осягнення суті конфліктів та ін.). Орієнтири для інших – подалі від 
                                                            

* У тому чисті:  23.00.01 – Теорія і історія політичної науки; 23.00.02 – Політичні 
інститути і процеси; 23.00.03 – Політична культура та ідеологія; 23.00.04 – Політичні 
проблеми міжнародних відносин і глобального розвитку; 22.00.05 – Соціально-полі-
тичні процеси, організація й управління і 22.00.07 – Громадська думка (див. : О но-
менклатуре специальностей научных работников [Постановление ГКНТ СССР от 
4 ноября 1988 р. №386] // Бюллетень ВАК при Совете Министров СССР. – 1989. –
№3. – С. 18). 

** ВАК України був центральним органом виконавчої влади, підвідомчим Кабі-
нету Міністрів України. Структуру було ліквідовано 16 вересня 2011 р., а її функції 
покладено на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. 
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наукових стандартів США й налаштування на російські канони 
(часто-густо ідеологічно упереджені). Хтось у своїх розвідках 
зорієнтований на пошук відповіді на запитання «як повинно бути?», а 
хтось інший, формулюючи власний дослідницький порядок денний, 
нескінченно наголошує потребу аналізу того, «що є/відбувається в 
Україні?», акцентуючи необхідність уваги до права, філософії, релігії, 
справедливості, моралі, цінностей та ін. заради подолання специ-
фічного розриву між політичною наукою і політикою. Комусь бракує 
«вписаності» політичних процесів в Україні в глобальний контекст 
із врахуванням діяльності багатьох впливових акторів, як і безпекових 
студій в умовах наростання дисбалансу у розвитку континентів й 
посилення конкуренції за ресурси, чи представленості української 
наукової спільноти на міжнародних форумах, на сторінках зарубіжної 
періодики тощо, а хтось інший за свою місію має невтомне роз’яснен-
ня українській громаді того, що з нею відбувалося не лише вчора, 
але й тут і зараз, та пояснення того, на що можна сподіватися у 
перспективі, тим самим усвідомлюючи вагу просвітництва як способу 
максимізації корисності наукового знання, яке здатне унеможливити 
відхід соціуму від демократичних засад функціонування та, відпо-
відно, убезпечити від скочування в лабети авторитаризму.  

Ще однією з проблем є те, що, попри наявність в Україні близько 
тисячі фахівців-політологів кандидатів/докторів наук, це фахове сере-
довище має свою специфіку. Тенденції в ньому чітко окреслені: одні 
з його членів, формально здобувши відповідну кваліфікацію, жодною 
мірою не прагнули/не прагнуть займатися науковими дослідженнями, 
а відразу долучалися/долучаються до безпосереднього політичного 
процесу (стаючи політиками – депутатами різного рівня, чи держав-
ними службовцями тощо). Другі, в умовах відокремлення освітнього 
й дослідницького процесів, основною своєю діяльністю вбачали/ 
вбачають лише ретрансляцію (а не виробництво) знань про політику 
та політичне. Треті, усвідомивши специфіку країни зі значною коруп-
цією, тіньовими процесами в соціально-економічній й політичній 
сферах обслуговують (на більш чи менш регулярній основі – індиві-
дуально чи в складі приватних «інститутів», «аналітичних центрів»  
та ін.) тіньові політичні процеси, оскільки не держава, а професійно 
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захищений суб’єкт з приватним інтересом належним чином оплачує 
їхні знання та уміння*. Є й такі, які заради розвитку кар’єри зробили 
вибір (у тій чи іншій формі) на користь обраних західних інституцій, 
мало переймаючись станом справ у політичній науці в Україні. Ха-
рактерний ряд можна продовжувати, але в підсумку ми підходимо до 
висновку, що коло осіб з відповідною кваліфікацією, які працюють у 
політичній науці на вітчизняних теренах, – досить обмежене і не доз-
воляє, визнаймо, охопити аналізом усі субполя дисципліни; утім, такі 
проблеми та турботи – майже неактуальні для держави (про що чи не 
найяскравіше свідчить хронічне недофінансування науки).  

Тож трансформація політологічного співтовариства (кількісна та 
якісна) у подальшому зумовлюватиметься як інтересами й фінансо-
вими можливостями держави (яка, ймовірно, ставатиме все більш 
демократичною, чи навпаки, гібридизуватиметься, і в ній все більшої 
ваги набуватимуть, відповідно, авторитарні структури), так і приват-
ними інтересами (зорієнтованими на Схід чи Захід й зацікавленими 
чи навпаки незацікавленими в політичних дослідженнях, у «демокра-
тичному аудиті» якості української демократії), зрештою, – потреба-
ми суспільства. Саме суспільство, хочеться сподіватися, долаючи 
одну за одною точку біфуркації, рухатиметься у напрямку зростання 
своєї ефективності, роблячи незворотнім процес розширення й 
поглиблення сфери відкритості й свободи, та відчуватиме потребу 
незаангажованої на користь авторитарних правителів, як і не поз-
бавленої будь-якого, власне, наукового сенсу політичної науки. 
 
 
                                                            

* Такі фахівці, як правило, – непублічні персони. У публічній же сфері побуту-
ють особи, які  представляються «політологами»  – «експертами», «консультантами», 
«політтехнологами» та ін., часто без відповідної освіти й знань, для яких, в одному 
випадку, поява на телеекрані – задоволення власного самолюбства, в іншому – мані-
пулювання свідомістю українців (наприклад, перед виборами) заради чиїхось, знов 
таки, приватних інтересів. Фахове знання мало представлене в публічній сфері, оскіль-
ки для приватних засобів масової інформації воно дуже часто – «не формат». «По-
літолог» у суспільній свідомості перетворюється якщо не у деструктивну силу, то у 
«пусте означаюче» (що не в останню чергу є підставою для думок «про необхідність 
люстрації самих політологів»). 
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Віктор Котигоренко  
 

НАЦІОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬНИХ КРИЗ  
В УКРАЇНІ 

 
Досліджено зв’язок суспільних біфуркаційних криз в історії су-

часної України (1990 – 1991 рр., 2004 – 2005 рр., від кінця 2013 року) 
з розвитком української нації як громадянської спільноти, що об’єд-
нує людей різної етнічної та іншої належності. Виокремлено якісні 
характеристики сучасного українського соціуму, кількісна динаміка 
яких відображає динаміку розвитку української нації, це: а) важли-
вість для людей державної незалежності країни; б) пріоритетність 
громадянства в структурі самоідентифікацій дорослого населення; 
в) гордість за належність до спільноти громадян України; г) значу-
щість почуття патріотизму як чинника суспільного єднання. З’ясо-
вано зв’язок динаміки цих показників з процесом суверенізації України 
та загрозами державному суверенітету країни, її демократичному 
розвитку і територіальній цілісності. Обґрунтовано висновок, що 
розвиток української нації відбувається через вибір більшістю со-
ціуму вектора єднання заради національно-державного сувереніте-
ту країни і захисту своєї громадянської гідності як альтернатив 
поведінці відмови від національно-державницьких цінностей і на-
ціонально-громадянської самоповаги.  

Ключові слова: українська нація, національно-громадянське са-
моусвідомлення, патріотизм, суверенізація, державна незалежність, 
ідентичності 

Kotygorenko V. Nation-building potential of societal crises in 
Ukraine. The paper examines correlation between societal bifurcation 
crises in the history of contemporary Ukraine (1990–1991, 2004–2005, 
from the end of 2013) and development of Ukrainian nation as a civil 
association which comprises individuals of various ethnic and other 
affiliations. The author determines and highlights the qualitative 
characteristics of contemporary Ukrainian societal community, the 
quantitative dynamics of which reflects the dynamics of Ukrainian 
nation’s development: a) importance of the state independence for people; 
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b) priority of citizenship in the structure of adults’ self-identifications;  
c) pride in affiliation with the community of citizens of Ukraine; d) signifi-
cance of the sense of patriotism as a factor of societal unity. The paper 
clarifies the relation of these indicators to the process of sovereigniz 
ation of Ukraine and threats to national sovereignty, to its democratic 
development and territorial integrity. The author substantiates a 
conclusion that the development of the Ukrainian nation takes place 
due to the choice made by the majority of the societal community of the 
vector of unity for the sake of nation-state sovereignty and protection of 
their civil dignity as alternatives to the behaviour of the refusal of the 
national and state values and national-civic self-regard. 

Key words: Ukrainian nation, national-civic self-awareness, patrio-
tism, sovereignization, state independence, identities 

 
Українська нація формувалася, безперестанно формується й змі-

нюється в єдності й боротьбі протилежностей, через актуалізацію, 
посилення чи гармонізацію іманентних протиріч, через вияви, загост-
рення, розв’язання або «заморожування» штучно сконструйованих чи 
спровокованих суперечностей. В основі цієї динаміки – відмінності 
людських особистісних і групових інтересів та цінностей і пов’язаних 
з ними ідентичностей – етнічних, культурних, мовних, релігійних, 
політичних і геополітичних, регіональних, соціальних, вікових та 
багатьох інших. Серед відображень цієї динаміки – наукові й широкі 
суспільні дискусії довкола питань: що то за феномен – українська 
нація, сформувалася вона чи ні, якщо сформувалася – то коли, які її 
перспективи і потенціал, чи відповідає цей потенціал суспільним 
викликам? З-серед українських науковців активну участь у цих дис-
кусіях брали О. Антонюк, В. Горбатенко, В. Євтух, П. Кононенко,  
О. Картунов, А. Колодій, О. Копиленко, В. Котигоренко, І. Кресіна, 
В. Крисаченко, С. Кульчицький, І. Курас, Ю. Левенець, М. Литвин, 
О. Майборода, С. Макарчук, Л. Нагорна, Г. Нестеренко, М. Обушний, 
І. Оніщенко, М. Панчук, Ю. Римаренко, М. Рябчук, М. Скиба, В. Тро-
щинський, Ю. Шемшученко, Л. Шкляр, М. Шульга та інші. 

Як і всюди в світі, в Україні полеміка довкола питань, подібних 
до вищеозначених, набуває особливої гостроти в ситуаціях різких і 
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часто неочікуваних суспільних перемін. У таких ситуаціях нація ча-
сом проходить так звані точки біфуркації (від лат. вifurkus – роздвоє-
ний), коли відбуваються події, що змінюють звичні і відносно 
врівноважені суспільні відносини на відносини кризові. Через сус-
пільну кризу нація рано чи пізно повертається до стану врівноваже-
ності й стабілізації. Однак параметри такого повернення неможливо 
безпомилково передбачити й описати. Їх можна тільки моделювати й 
прогнозувати на основі вивчення очевидних і латентних тенденцій 
соціальних відносин та поведінки соціальних суб’єктів – політичних 
лідерів, партій, національних центральних і місцевих влад, грома-
дянського суспільства, міжнародних інституцій, іноземних держав 
та інших.  

У процесі та після розпаду Радянського Союзу Україна й 
українська нація проходили точки біфуркації в 1990 – 1991 та 
2004 – 2005 роках і проходять утретє – починаючи від кінця 
2013 року. На кожному з цих відтинків часу українська нація 
обирала одну з двох альтернатив: або відмова від національно-
державницьких цінностей і національно-громадянської самопо-
ваги, або єднання заради національно-державного суверенітету 
країни і захисту своєї громадянської гідності. 

Сучасна українська нація: терміни і реалії. Суспільні процеси 
кінця 1980-х – початку 1990-х років увійшли в історію як українське 
національне відродження, кульмінацією якого стало здобуття Украї-
ною державної незалежності. Саме тоді в науковій і публіцистичній 
літературі та практично-політичному дискурсі набуло популярності 
означення української нації як спільноти етнічних українців, що реа-
лізувала своє право на самовизначення. Етнізоване тлумачення ук-
раїнської нації закладене в термінах «титульний український етнос», 
«титульна українська нація», «українська етнічна нація». Два останні, 
якщо їх застосовувати до сучасної етнополітичної динаміки, є 
логічно не коректними. Адже оперування ними спонукає до визна-
ння начебто наявності в Україні разом з «титульною» українською 
етнічною нацією ще якоїсь, теж української, але не титульної нації. 
Та й прикметник «титульності» не є достатньо коректним. 

Звісно, далеко не всі прихильники етнізованого розуміння ук-
раїнської нації погодяться з суто логічними аргументами. Можливо, 
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більш переконливими для них стануть результати моніторингових 
досліджень українського суспільства, які від 1992 року проводить 
Інститут соціології Національної академії наук України за репрезен-
тативною щодо дорослого населення держави вибіркою. І навіть 
цими результатами можна було б зневажити, якби вони показували 
ситуацію на час проведення якогось одного чи двох-трьох або трохи 
більше масових опитувань. Тому що результати таких опитувань від-
бивають настрої, мотиви, оцінки та ті чи інші переваги респондентів 
саме на момент опрацювання ними анкет із запитаннями. А досвід 
показує, що в багатьох випадках відповіді можуть змінюватися, ча-
сом кардинально, залежно від зміни ситуації, умов життя, впливів 
інформаційного поля або що. Однак у разі багатократної повторюва-
ності однієї й тієї ж відповіді на так само багатократно повторюване 
одне й те саме запитання йдеться не про випадковість. Ідеться про 
повторюваність випадку – тобто про тенденцію, тренд, закономір-
ність – хай кожен обере термін, що йому до вподоби. Але, незалежно 
від термінологічних переваг, неспростовним є факт: упродовж 1992 – 
2015 років на запитання «Ким Ви перш за все себе вважаєте?» із 
семи варіантів відповідь «Представником свого етносу, нації» оби-
рали від 1,8 до 3,1 відсотка [1] (див. табл. 2).  

Тож очевидно, що кожен, хто означує українську націю як пере-
довсім або виключно етноукраїнську спільноту, мимоволі й усупереч 
власним переконанням обмежує її чисельність тими само 1,8 – 3,1 від-
сотками серед загалу громадян. А, вірогідно, й менше. Позаяк відбір 
респондентів відбувається з урахуванням поліетнічності населення 
країни. Для переважної більшості людей пріоритетними є інші 
варіанти самовизначення. Однак про це далі. Зараз – ще кілька слів 
про «титульність». 

Найменування (або інакше: титул – від лат. titulus – напис) Ук-
раїнської держави походить не від етноніма «українці», а від топоніма 
«Україна». Саме це відоме з прадавніх часів означення території  
а) визначило відмітність самонайменувань вітчизняних державних 
утворень першої половини ХХ століття (Українська народна рес-
публіка, Західно-Українська народна республіка, Українська Держа-
ва, Українська Радянська соціалістична республіка, Карпатська 
Україна), а відтак стало назвою сучасної держави – Україна і б) стало 
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етимологічним джерелом поступового поширення з кінця ХІХ сто-
ліття самоназви «українці» серед етнічно спорідненого автохтонного 
населення відповідних територій.  

Тільки в ХХ столітті етнонім «українці» утвердився остаточно: 
або повністю замінив інші загальні і локальні назви та самоназви, або 
став інтегральним щодо цих інших, поміж яких «руські», «русини», 
«руснаки», «малороси», «черкаси», «литвини», «поліщуки», «лем-
ки», «гуцули», «бойки», «верховинці» та ін.  

Тож означення українців «титульним етносом» буде коректним 
лише в тому сенсі, що від початку ХХ століття прадавній топонім 
«Україна»: а) незмінно обирався для титулування всіх новітніх дер-
жаних утворень на відповідних територіях і б) сприяв утвердженню й 
поширенню етноніма «українці».  

У процесі та після державної суверенізації сучасної України ви-
користання назви і самоназви «українці» в традиційному етнічному 
розумінні все частіше стало супроводжуватися її використанням ще й 
у розумінні цивільному – на означення й самоозначення (самоіден-
тифікацію) громадян країни не тільки власне української, а й іншої 
етнічної належності (національності). Такій амбівалентності властиве 
внутрішнє протиріччя. Воно виявляється різними способами, зок-
рема, через: а) конфлікт, б) зняття або в) гармонізацію особами іншої, 
ніж українська, етнічної належності (національності) внутрішнього 
протиріччя між їх, з одного боку, самоототожненням зі «своєю» ет-
нічною групою, що має власну самоназву, і, з другого боку, визнан-
ням своєї належності до спільноти громадян держави, найменування 
якої збігається з самоназвою її найчисленнішої етнічної групи.  

Це протиріччя виявляється в індивідуальній і груповій свідо-
мості та суспільній поведінці людей у ситуаціях, коли вони можуть 
і/або мусять робити певний соціальний вибір. Проглядаються що-
найменше три сегменти такого вибору. Сегмент перший: прийняти 
або не прийняти факт, що саме український етнос історично виконує 
роль доцентрового соціального ядра громадянсько-політичної інтег-
рації поліетнічного населення Української держави, що постала внас-
лідок реалізації цим населенням права на державне самовизначення. 
Сегмент другий: реалізувати або відкинути право і можливість ус-
відомленої добровільної або вимушеної подвійної самоідентифіка-
ції – як українців за національністю у сенсі громадянства, і як осіб 
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певної національності в сенсі етнічного походження і належності. 
Сегмент третій: у певних випадках особи неукраїноетнічного похо-
дження або визначають себе українцями і в громадянському, і в етно-
культурному аспектах, або ж наполягають на своїй відмінній від 
української етнічній ідентичності і сприймають громадянство Украї-
ни як цивільну належність, визначену обставинами їхнього життя всу-
переч особистісним громадянсько-політичним симпатіям і перевагам.  

Пошук способів пом’якшення описаного протиріччя спонукав 
до запровадження в науковий і широкий суспільний дискурс термінів 
«українська політична нація» та «українська політична поліетнічна 
нація». Так визнавався факт спільної участі жителів України всіх на-
ціональностей у процесах становлення й розвитку її державності, а 
також забезпечення державою Україна рівних прав усім своїм гро-
мадянам, незалежного від їх етнічного самоусвідомлення.  

Проте навряд чи термін «нація» потребує якихось роз’яснюваль-
них прикметників. У тому числі й тоді, коли цей термін застосовують 
до українських реалій та перспектив. Вищенаведені багатослівні 
конструкти («українська політична нація» та ін.) зручно вживати в 
наукових і публіцистичних працях та політичних деклараціях для 
виразнішого пояснення відповідних суспільних феноменів. Але ними 
недоречно обтяжувати вітчизняний політичний, а надто правовий 
дискурс. Тим більше, що в разі їх введення у цей дискурс треба 
шукати не стільки теоретичну, скільки політико-правову відповідь 
на чимало запитань. Зокрема, чи може бути нація не політичною, і 
якщо так, доведеться з’ясовувати і пояснювати, що ж то за феномен 
«неполітична нація»? Чи є в Україні неполітична нація! І яка група 
українських громадян, у тому числі етнічна, уособлює «українську 
політичну націю», а яка – «українську неполітичну націю» або «ук-
раїнську етнічну націю», про яку вже йшлося, і т.п. То буде схолас-
тика з потенціалом примноження й посилення і без того актуалізо-
ваних політичних та юридичних протиріч етнонаціональних відносин 
і нормативно-правових актів.  

Ані Конституція України, ані будь-які інші чинні акти Україн-
ської держави не етнізують терміна «українська нація». Якщо точ-
ніше, вони допускають подвійне його тлумачення. З одного боку – 
української нації в етнічному сенсі як спільноти осіб – «українців 
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за національністю», а з іншого – української нації як громадян 
країни всіх національностей, об’єднаних спільними цінностями та 
інтересами в спільноту, всередині якої зберігаються індивідуальні 
й групові ідентифікаційні відмінності: етнічні, культурні, мовні, 
регіональні, політичні та інші. Таке розуміння української нації 
допускає частина третя преамбули Конституції України. І таке само 
розуміння нації пропонує Рекомендація Парламентської Асамблеї 
Ради Європи (ПАРЄ) 1735 (2006) від 26 січня 2006 року під назвою 
«Поняття «нація». Згідно з цією Рекомендацією державам-членам 
ПАРЄ належить привести свої конституції у відповідність з демокра-
тичними європейськими стандартами, що вимагають, аби кожна 
держава інтегрувала всіх своїх громадян, незалежно від їхнього 
етнокультурного походження, у складі єдиного громадянського бага-
токультурного утворення і припинила визначати себе виключно ет-
нічною або виключно громадянською державою. 

Відповідно до цієї Рекомендації і спираючись на текст преамбули 
Основного закону України, терміни «українська нація» і «українсь-
кий народ» у вітчизняних науковому і практичному політико-пра-
вовому дискурсах варто трактувати як синоніми (в разі їх засто-
совування до сучасних суспільних реалій). І означувати ними громадян 
країни всіх національностей (етнічних ідентичностей), які продов-
жують багатовікову історію українського державотворення і праг-
нуть розвивати й зміцнювати суверенну, демократичну, соціальну, 
правову Українську державу.  

Переконливим аргументом на користь такого розуміння україн-
ської нації і водночас показником стану її сформованості стали 
результати референдуму, що відбувся в Україні 1 грудня 1991 року. 

Суверенізація України як результат національно-громадян-
ського самоусвідомлення людей. Референдум розв’язав першу «бі-
фуркаційну» кризу в сучасній українській історії: бути Україні в 
складі СРСР чи стати суверенною державою? Результати голосу-
вання дали не тільки ствердну відповідь більшості на це запитання, 
а й, по суті, окреслили кількісні загальнодержавні та регіональні 
параметри української нації на той час. 
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Таблиця 1 
Результати Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року  

із запитанням у бюлетені:  
«Чи підтримуєте Ви Акт проголошення незалежності України?»* 
 

№  
п/п 

Автономна республіка, 
області і міста 

Кількість громадян,
які відповіли 

«Так, підтверджую»

Кількість громадян,
які відповіли  

«Ні, не підтверджую» 
абс. % абс. %

1. Кримська АРСР 561 498 54,19 437 505 42,22
2. Вінницька 1 242 244 95,43 39 387 3,03
3. Волинська 684 834 96,32 16 299 2,29
4. Дніпропетровська 2 127 089 90,36 181 529 7,71
5. Донецька 2 481 157 83,90 372 157 12,58
6. Житомирська 950 976 95,06 35 798 3,58
7. Закарпатська 657 678 92,59 31 891 4,49
8. Запорізька 1 135 271 90,66 91 929 7,34
9. Івано-Франківська 960 281 98,42 10 028 1,03
10. Київська 1 202 773 95,52 36 086 2,87
11. Кіровоградська 764 053 93,88 35 613 4,38
12. Луганська 1 410 894 83,86 225 589 13,41
13. Львівська 1 866 921 97,46 35 671 1,86
14. Миколаївська 732 179 89,45 66 858 8,17
15. Одеська 1 205 755 85,38 163 831 11,60
16. Полтавська 1 145 639 94,93 44 308 3,67
17. Рівненська 726 575 95,96 19 369 2,56
18. Сумська 878 198 92,61 46 479 4,90
19. Тернопільська 825 526 98,67 6 565 0,78
20. Харківська 1 553 065 86,33 187 631 10,43
21. Херсонська 679 451 90,13 54 248 7,20
22. Хмельницька 1 019 813 96,30 27 743 2,62
23. Черкаська 999 603 96,03 28 703 2,76
24. Чернівецька 544 022 92,78 24 226 4,13
25. Чернігівська 908 904 93,74 39 774 4,10
26. м.Київ 1 428 001 92,88 81 246 5,28
27. м.Севастополь 111 671 57,07 77 091 39,39

 Всього по Україні 28 804 071 90,32 2 417 554 7,58
 
*Відомість про результати Всеукраїнського референдуму, 1 грудня 

1991 р. ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 28. – Спр. 144. – Арк. 6. – [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Sections/ 
15r-V_Ref/index.php?11#photo 
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У референдумі взяли участь 31 891 742 особи – 84,18% доросло-
го населення України. З них 28 804 071 особа (90,32%) проголосува-
ли, відповівши «Так». Звісно, тоді, як це трапляється завжди й усюди, 
не голосували люди байдужі до політики й політичної участі. Щодо 
інших можна припустити, що голоси тих, хто не визначився або через 
якісь об’єктивні причини не брав участі в голосуванні, розподіли-
лися б у тому самому співвідношенні, що й учасників референдуму. 
Підстави для такого припущення дають багаторічні соціологічні дос-
лідження електоральної поведінки громадян. Тому можна впевнено 
стверджувати, що частка прихильників державної незалежності в 
Україні в цілому, в АР Крим, в областях та містах Києві і Севасто-
полі набагато перевищувала частку етнічних українців поміж усіх, 
хто мав право голосу, бажання і можливість цим правом скористати-
ся. Досить порівняти результати голосування з результатами пере-
пису національного складу населення України 1989 року. Тоді особи, 
які визначили свою етнічну належність іншою, ніж власне українська, 
становили 27,3%; зокрема, росіянами назвалися 22,1% всіх жителів 
тогочасної Української РСР [2]. 

Отже, референдум засвідчив, що на початок 1990-х років дер-
жавна незалежність стала спільною інтегративною національно-
громадянською цінністю для понад 90 відсотків політично активного 
дорослого населення України всіх національностей. Регіональні від-
хилення від цього середнього по країні показника давали для проук-
раїнськи орієнтованої частини посадовців, політикуму і громадянсь-
кого суспільства, а також для їх опонентів достовірне знання про 
загальні та територіальні кількісні характеристики державно-політич-
них переваг і національно-громадянського самоусвідомлення людей.  

Наскільки ефективно прихильники й опоненти державно-україн-
ської суверенності скористалися цим знанням у своїх політичних та 
інших цілях, показали подальша їх електоральна та інша суспільно-
політична поведінка і її результати. Перші з названих, як правило, 
декларували прихильність і закликали до зміцнення державної неза-
лежності, а частина з них – ще й до європейської інтеграції країни, 
другі – прямо або опосередковано виявляли й намагалися реалізувати 
зацікавленість в об’єднанні з Росією та іншими пострадянськими 
країнами, влада яких орієнтувалася на інтеграцію з РФ. 
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Постреферендумний розвиток української нації відбувався 
як процес суперечливий, хвилеподібний і регіонально нерівномір-
ний. Ці його особливості засвідчують  

• зміни в ставленні громадян до державної незалежності України 
та чинники цих змін, а також  

• динаміка кількісних показників громадянської самоідентифіка-
ції дорослого населення країни. 

Від 1992 року їх вивчають науковці.  
Зміни в ставленні громадян до державної незалежності Ук-

раїни як індикатор динаміки української нації. Київський міжна-
родний інститут соціології (КМІС) у 1992–1993 роках опитував 
респондентів за репрезентативною для всього дорослого населення 
вибіркою, як би вони проголосували, якби референдум щодо прого-
лошення державної незалежності України відбувався під час опиту-
вання. Надалі – від 1994 року – ставлення населення до державної 
незалежності України з’ясовувалося за результатами розподілу від-
повідей на запитання, «якими б Ви бажали бачити взаємовідносини 
з Росією?» з трьома варіантами відповіді: «Україна і Росія мають 
об’єднатися в одну державу», «Вони мають бути як з іншими держа-
вами: із закритими кордонами, візами, митницями», «Україна і Росія 
мають бути незалежними, але дружніми державами: з відкритими 
кордонами, без віз та митниць». Такі варіанти вибору давали можли-
вість висловитися за незалежність України як тим, хто бажає щонай-
повнішого відмежування України від Росії, так і прихильникам збе-
реження з нею близьких відносин. 

Зміни частки прихильників державної незалежності за роками 
опитування представлено на рис. 1. 

Водночас вивчався зв’язок динаміки ставлення українських гро-
мадян до державної незалежності зі змінами економічної ситуації 
та з випадками військових акцій і агресивної політики кремлівської 
влади. Уявлення про останній аспект можна скласти за інформа-
цією на рис 2.  
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Рис. 1. Динаміка середньорічної чисельності прихильників 
незалежності України з грудня 1991 до кінця 2013 року 
(у відсотках від дорослого населення за даними КМІС) 

 

 
 

Рис. 2. Динаміка підтримки незалежності України  
у 2003.2008 та на початку 2014 року на тлі динаміки 

її середньорічної підтримки у 1992–2013 роках  
(відсоток прихильників незалежності серед дорослого населення України) 

 
Відтак було зроблено висновки: 
1. Переважною тенденцією у перших десятиліттях незалежності 

є зростання національної цінності державного суверенітету завдяки 
поширенню прихильності до нього населення та укріплення стабіль-
ності цього процесу через зменшення його мінливості.  
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2. На зміни в часі підтримки населенням державного суверені-
тету України протягом перших двох десятиліть незалежності значною 
мірою впливали зміни доходів найбіднішого квантиля населення та 
(принаймні протягом другого десятиліття) зміни чисельності сімей 
середнього рівня споживчих спроможностей, а обернено впливали змі-
ни чисельності сімей найнижчого рівня споживчих спроможностей. 

3. Певний внесок у поступове зростання підтримки державного 
суверенітету час від часу надавали очевидно не вмотивовані еконо-
мічно короткотермінові стрімкі зростання його підтримки, що відбу-
валися під час войовничих акцій з боку Росії [3]. 

 

 
 

Рис. 3. Динаміка пріоритетності громадянської самоідентифікації 
дорослого населення України (відсотки відповідей у 1992–2015 рр.  

на запитання «Ким Ви себе перш за все вважаєте» –  
«Громадянином України» (у відсотках від дорослого населення,  

виконано за даними Інституту соціології НАН України) 
 

У травні 2015 року кількість громадян України, що є прихильни-
ками її державної незалежності, становила 91 відсоток [4]. Цей та інші 
результати проведеного КМІСом опитування 2022 респондентів 
репрезентативні щодо всієї країни, крім непідконтрольних місцевос-
тей Луганської області та Криму, де опитування на проводилося. 
Якщо порівняти відповіді на ті самі запитання в травні 2013 року (за 
державну незалежність України тоді висловилися 80 відсотків рес-
пондентів з опитаних 2030), побачимо, що сталося не тільки понад 
десятивідсоткове збільшення величини названого показника. Ще 
показовішою є зміна співвідношення його складових – ставлення 
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українців до того, якими мають бути відносини незалежної України і 
РФ (див. рис. 3). У травні 2013 року 11 відсотків опитаних підтримали 
закритість кордонів, візовий режим та митниці в українсько-російсь-
ких відносинах; 69 відсотків були прихильниками відкритості між-
державного кордону без віз та митниць. Через два роки – в травні 
2015 року – відповідні показники становили 45 і 46 відсотків (див. 
гістограму 1).  

Отже, після анексії Росією Криму та її збройної агресії щодо 
Донбасу за відносини України з РФ з закритими кордонами, візами 
й митницями висловилися на 34 відсотки більше українців, ніж у 
2013 році. А кількість прихильників державної незалежності, які 
воліють дружніх відносин з РФ з відкритими кордонами без віз та 
митниць, стала на 23 відсотки меншою.  

Гістограма 1. 
СТАВЛЕННЯ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ  

ДО ВІДНОСИН УКРАЇНИ І РОСІЇ 
Відповіді на запитання:  

«Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?» (%)* 
 

 
 
*Українське суспільство (травень 2015) / КМІС [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id= 
529&page=4 
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У травні 2015 року порівняно з травнем 2013 року різко змен-
шилася частка прихильників об’єднання України і Росії в одну дер-
жаву як у країні в цілому, так і в її регіонах* : у Центрі – від 8 відсотків 
до 1, на Заході – від 3 до 1, на Півдні – від 20 до 2, на Сході – від 28 до 
6 відсотків (не опитували жителів Луганщини у місцевостях, під-
контрольних так званій «ЛНР»). Зі зрозумілих причин 2015 року 
КМІС не вивчав бачення кримчанами перспективи українсько-
російських відносин. Але важливо мати на увазі той факт, що менше 
ніж за рік до кримського псевдореферендуму і анексії Кримської 
автономії Росією – в травні 2013 року – менше чверті опитаних 
КМІСом респондентів з Криму (24 відсотки) дали ствердну відповідь 
на запитання про бажаність об’єднання України і РФ в одну державу 
(див. : http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=529&page=4). 

Динаміка кількісних показників громадянської самоіденти-
фікації дорослого населення країни як індикатор розвитку і 
стану сформованості сучасної української нації. Вже йшлося про 
те, що Інститут соціології НАН України від 1992 року реалізує прог-
раму моніторингових досліджень українського суспільства. В її 
рамках вивчають і самоідентифікації дорослого населення країни. 
В Таблиці 2 представлена двадцятитрьохлітня динаміка розподілу 
відповідей на запитання, «Ким Ви себе передусім вважаєте?». Най-
більша частка респондентів традиційно обирає відповідь: «Громадя-
нином України».  

Прикметно, що тенденції кількісних змін показника пріоритет-
ності громадянської самоідентифікації подібні з тенденцією змін 
ставлення до державної незалежності України.  
                                                            

* Українські соціологічні служби, зокрема ті, результати роботи яких використа-
но в цьому тексті, реалізуючи дослідницькі проекти групують адміністративно-тери-
торіальні одиниці України в такі макрорегіони: Центр – Київ, Київська, Вінницька, 
Житомирська, Кіровоградська Полтавська, Сумська, Черкаська та Чернігівська облас-
ті; Захід – Волинська Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тер-
нопільська, Хмельницька та Чернівецька області; Південь – Дніпропетровська, Запо-
різька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області та АР Крим; Схід – Донецька, 
Луганська та Харківська області. Останніми роками зі Східного регіону в низці 
випадків виокремлюють дві області Донбасу, а в них території, де зберігається 
можливість проводити опитування, та вилучають АР Крим через неможливість дос-
ліджувати там ситуацію внаслідок окупації автономії Російською Федерацією. 
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Цю подібність легко простежити, порівнявши коливання ліній 
на рис. 1 і рис. 3: певне падіння після референдуму 1991 року; неве-
ликий підйом і зменшення амплітуди на початок 2000-х років; по-
мітне зростання у 2005 – 2006 роках, потім – незначний спад і від-
носно рівна динаміка з невеликими відхиленнями; стрімке піднесення 
наприкінці 2013 – в 2014 роках. 

Невелике розходження сталося в 2015 році, коли пріоритетність 
громадянської самоідентифікації дещо зменшилася, а важливість дер-
жавної незалежності збереглася, фактично, на тому самому рівні, що 
й у 2014 році. Це розходження може бути результатом різності часу 
опитування або відмінностей доступності для інтерв’юерів від Ін-
ституту соціології та КМІСу до респондентів, що живуть на Донбасі. 
Але найвірогідніше, що відмінності відбивають наростаюче розчару-
вання українців постмайданівською владою та результатами її роботи 
за одночасного усвідомлення людьми значущості збереження й за-
хисту державного суверенітету країни.  

Подібна динаміка, як свідчать показники табл. 2 і лінії на тих 
самих рис. 1 і рис. 3, мала місце під час кризової ситуації 2004 –  
2005 років і після неї. Перший Майдан як мирний переможний 
протест проти масових фальсифікацій на президентських виборах 
стимулював зростання національно-громадянського самоусвідом-
лення людей. Але їхні надії на ефективність нової влади не виправ-
далися. Відтак зменшилися й кількісні показники громадянської 
самоідентифікації. Тим не менш, вони стабілізувалися на 10 відсотків 
вищому рівні, ніж до Майдану.  

Тобто, з другої в історії незалежної України біфуркаційної кризи 
(2004 – 2005 роки) українська нація вийшла, збільшивши свій гро-
мадянський потенціал. Цей потенціал був реалізований і примно-
жений через 10 років потому. Майдан кінця 2013 – початку 2014 ро-
ків, спершу названий Євромайданом, переріс у справжню Революцію 
Гідності. Так її учасники і сучасники назвали радикалізацію суспі-
льної свідомості та масові протести проти свавілля й безчинств влади 
та неправомірного застосування нею сили проти протестувальників. 
Загинули сотні людей. Змінились очільники владних структур. Росія 
окупувала Крим, спровокувала, організувала і стала безпосереднім 
учасником збройного конфлікту – війни на Донбасі. В цій ситуації 
патріотичне піднесення, добровольчі батальйони, активізація грома-
дянського суспільства, в тому числі масовий волонтерський рух, 
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самомобілізація цивільного населення, відновлення й оновлення 
Збройних Сил за безпосередньої участі суспільства стали чинниками 
й виявом зростання громадянського самоусвідомлення українців усіх 
національностей й усіх соціальних верств та їх консолідації як нації. 
У 2014 році ідентифікували себе передусім громадянами України 
понад 64 відсотки людей. Проте вже через рік цей показник змен-
шився. Однак зменшився до рівня на 7 відсотків вищого, ніж у се-
редині 2013 року. Динаміка і очевидні причини цього подібні тим, 
що й після Майдану 2004 – 2005 років.  

Упродовж 2015 року соціологічні служби, що опитували доросле 
населення, фіксували неухильне збільшення частки тих, хто не 
довіряє владі та її керівникам, вважає, що в Україні зростають коруп-
ція, бідність і безробіття, підвищуються ціни і наростають економічні 
проблеми, а країна в цілому розвивається в неправильному напрямі [5]. 
Однак негативні оцінки роботи влади й розчарування нею не блоку-
вали національно-громадянського солідаризму в суспільстві. Цей 
потенціал помітно виріс, засвідчивши прискорення кількісно-якісного 
розвитку української нації. Підстави для такого висновку дає лінія 
рис. 4, виконаного за зведеними відомостями моніторингу громадсь-
кої думки від Інституту соціології НАН України в частині відповідей 
на запитання, «Якою мірою Ви пишаєтеся тим, що є громадянином 
України» (див. табл. 3). 

 

 
 

Рис. 4. Динаміка чисельності осіб серед дорослого населення, які дуже 
пишаються і скоріше пишаються тим, що є громадянами України, 

 за роками (у відсотках від дорослого населення, виконано за даними 
Інституту соціології НАНУ)  
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Таблиця 3 
ЕМОЦІЙНЕ СТАВЛЕННЯ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ  

ДО УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА* 
 

Якою мірою Ви пишаєтеся чи не пишаєтеся тим,  
що є громадянином України? 

 
 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015
Зовсім не 
пишаюся 6.6 8.9 5.2 7.1 7.5 7.2 7.9 9.3 5.1 5.0 

Скоріше не 
пишаюся 11.5 15.8 9.7 12.5 11.4 11.9 14.1 15.5 6.0 8.5 

Скоріше 
пишаюся 30.9 30.0 38.4 33.2 36.6 38.4 35.0 38.1 36.8 50.2

Дуже 
пишаюся 10.1 7.7 15.3 11.9 13.9 11.1 7.7 9.6 23.9 17.1

Важко 
сказати 40.9 37.7 31.4 35.2 30.5 31.4 35.3 27.5 28.2 19.2

 
*За даними Інституту соціології НАН України, за роками, у відсотках 

від дорослого населення. 
 
Цей самий моніторинг засвідчив посилення патріотизму як 

чинника національно-громадянського єднання. Патріотичні 
почуття – це головне, що, на думку населення, об’єднує людей 
в українському суспільстві, причому значення цього чинника 
стрімко зросло: у 2013 році на нього вказали 8%, у 2015 році – 41% 
респондентів. Як і значущість державної незалежності та пріоритет-
ність громадянської самоідентифікації (див. табл. 4), важливість пат-
ріотичних почуттів є різною для жителів різних регіонів країни. На 
Заході це 46,4%, у Центральному регіоні – 42,9%, Південному – 
39,1%, Східному – 44, 2%, на Донбасі – 17,5 % [6]. Така вражаюча 
розбіжність у настроях жителів Донбасу порівняно з усією країною 
та її іншими регіонами не є наслідком лише сучасних катаклізмів. 
Його причини в історії краю – як давній, так і сучасній [7].  
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Таблиця 4 
Регіональний розподіл самоідентифікацій  

дорослого населення України в 2015 році, у % 
 

Ким Ви себе передусім вважаєте? 
 
 Захiд Центр Пiвдень Схiд Донбас
Мешканцем села, 
району чи міста, 
в якому Ви живете  

19.2 20.0 36.8 24.0 24.7 

Мешканцем регіону 
(області чи кількох  
областей), де Ви живете  

3.7 3.7 5.7 7.9 20.5 

Громадянином України 65.1 63.9 45.1 53.8 38.6 
Представником свого 
етносу, нації  3.2 3.5 2.1 3.0 2.4 

Громадянином 
колишнього 
Радянського Союзу  

1.1 3.2 5.7 6.2 5.4 

Громадянином Європи  2.1 1.4 0.5 1.2 0.6 
Громадянином світу  4.3 3.7 4.1 4.0 7.2 
Інше  1.3 0.8 0.0 0.0 0.6 

 
*Відповіді на запитання, у відсотках від дорослого населення регіо-

нів, за даними Інституту соціології НАН України. 
 
В описаних та інших регіональних відмінностях немає неочіку-

ваного. Їх давно фіксують, аналізують і описують науковці. Результа-
ти дослідження «До Дня Незалежності: що українці думають про 
Україну» не лише вкотре нагадали про них, а й виявили нові аспек-
ти їх специфіки. Водночас ці результати ще раз актуалізували значи-
мість для державної влади, політичних утворень і структур місцевого 
самоврядування та громадянського суспільства діяти так, щоб мінімі-
зувати і толерантно регулювати міжрегіональні протиріччя, зумовлені 
відмінностями самоідентифікацій, історичного досвіду, історичної 
пам’яті та геополітичних переваг населення, особливостями мовного і 
культурного простору, нерівномірністю економічного, соціального, 
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політичного та іншого розвитку територій. Тільки так можна забез-
печити їхнє успішне спільне майбутнє, щоб надія людей щодо 
цього майбутнього не згасала, як це сталося в 2015 році, порівняно 
з 2014 роком (44,1% проти 48,8%) [6].  

Висновки. Суспільні кризи розвитку України від початку 
1990-х років стимулювали й прискорювали процес творення ук-
раїнської нації як громадянської спільноти, що об’єднує людей різної 
етнічної та іншої належності. Це засвідчує кількісна динаміка якісних 
характеристик сучасного українського соціуму, таких як: а) важли-
вість для людей державної незалежності країни; б) пріоритетність 
громадянства в структурі самоідентифікацій дорослого населення; 
в) гордість за належність до спільноти громадян України; г) значу-
щість почуття патріотизму як чинника суспільного єднання. За своєю 
суттю ці характеристики є політичними і гуманітарними цінностя-
ми, що об’єднують людей.  

Кількісні показники процесу поширення означених цінностей 
серед населення країни і її регіонів вочевиднюють параметри якісно-
кількісного розвитку української нації як інтегрованого й інтегрую-
чого ядра українського соціуму. Ці параметри суттєво збільшувалися 
в періоди криз, коли найсвідоміша й найактивніша частина суспі-
льства консолідувалася для відвернення та подолання внутрішніх і 
зовнішніх загроз державності та громадянській гідності людей. Ці 
параметри зменшувалися в посткризові часи через невідповідність 
суспільним інтересам і очікуванням діяльності державних інституцій 
і посадовців та поведінки груп правлячого класу країни. Останні мало 
опікувалися реальними проблемами країни та її громадян. Вони бі-
льше переймалися укріпленням своїх позицій для досягнення особис-
тісних і корпоративних цілей, в тому числі методами штучного заго-
стрення суспільних протиріч за принципом: розділяй і володарюй. 

Очевидно, що перспектива позитивного якісно-кількісного роз-
витку української нації залежатиме від здатності громадянського 
суспільства до потужнішої самоорганізації, зокрема, для впливу на 
владу і контролю за владою. Ця перспектива прямо пов’язана зі здат-
ністю держави, її інституцій і посадовців, а також інших суспільних 
суб’єктів реалізовувати політику досягнення миру й відновлення 
українського суверенітету на всій території країни, забезпечення  
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загальнонаціональних інтересів та культивування й поширення інтег-
ративних загальнонаціональних соціальних і культурних цінностей 
як інтегративних щодо специфічних особистісних і групових інтере-
сів та цінностей людей, чия поведінка не суперечить українському 
законодавству та загальнолюдським моральним імперативам. 

Така політика має поширюватися на все українське населення, 
включно з жителями окупованого Криму, а також Донбасу – тими 
його територіями, де забезпечено державний суверенітет України, і 
тими місцевостями, які тимчасово контролюють підкремлівські теро-
ристичні організації «ДНР –ЛНР». Щодо цих територій якнайшвидше 
має бути сформовано ефективні механізми системного інформуван-
ня їх населення про ситуацію в Україні і світі, про суть і цілі російсь-
кій агресії та способи її зупинення і подолання наслідків. Якнай-
швидше має бути розроблено й реалізовано систему постійно діючих 
економічних, гуманітарних та юридичних програм соціального і пра-
вового захисту людей на окупованих і прилеглих територіях. А в 
Україні в цілому важливо здійснити ефективні реформи в усіх сек-
торах національної безпеки, в економіці та інших сферах. Серед них 
ті, що мають забезпечити блокування корупції та покарання винних у 
корупційних злочинах, верховенство права, формування й прискоре-
ний розвиток сучасного виробництва, піднесення добробуту людей, 
подолання регіональних відмінностей в умовах задоволення грома-
дянами їх соціально-економічних, політичних, культурних, мовних, 
релігійних та інших інтересів і потреб, сприяння розвитку всіх етно-
національних і регіональних складових української культури, консо-
лідацію громадян всіх національностей довкола цінностей розвитку 
України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, пра-
вової держави. 
 
_______________________________ 
 

1. Тут і далі в тексті, в таблицях і на рисунках результати досліджень 
Інституту соціології НАН України представлено за джерелами: Українське 
суспільство 1992 – 2006. Соціологічний моніторинг. – К. : Інститут соціології 
НАН України, 2006. – С. 485; Українське суспільство: моніторинг соціальних 
змін. – Випуск 1(15). – К. : Інститут соціології НАН України, 2015. – С. 16; До 
Дня Незалежності: що українці думають про Україну / Загальнонаціональне 
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опитування населення України, проведене Інститутом соціології НАН України  
у співпраці з Благодійним фондом «Інтелектуальна п перспектива» з 26 червня 
по 18 липня 2015 року за квотною вибіркою (1802 особи, похибка вибірки не 
перевищує 2,3%), що представляє доросле населення України (від 18 років) 
всіх областей України (крім АР Крим та окупованих територій Донецької та 
Луганської областей) [Електронний ресурс] // Фонд «Демократичні ініціа-
тиви» імені Ілька Кучеріва. – Режим доступу: http://dif.org.ua/article/do-dnya-
nezalezhnosti-shcho-ukraintsi-dumayut-pro-ukrainu 

2. Національний склад населення України та його мовні ознаки. За даними 
Всеукраїнського перепису населення 2001 року. – К. : Держкомстат України, 
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Анатолій Круглашов  
 

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 
В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР 

 
У статті розглянуто основні проблеми сучасної української 

політичної науки на шляхах її інтеграції в європейський освітній 
та дослідницький простір. Висловлено оцінки пройденому етапу її 
інституціоналізації, наголошено на окремих протиріччях і недоліках 
розвитку її кадрового потенціалу, запропоновано вирішення назрілих 
питань формування професійної корпоративної культури та само-
організації вітчизняних політичних науковців.  

Ключові слова: політична наука, європеїзація, європейський ос-
вітній простір, корпоративна культура політологів.  

The article considers key issues of the Ukrainian Political Science 
evolution on the way of its integration into the European research and 
education space. Institutionalization of the Political Science is reflected 
and some contradictories and shortages of its personnel education 
outlined. Some practical measures aimed at resolving problems of a 
corporate culture and self-organization of the Ukrainian Political 
Scientists have been proposed with the author.  

Key words: Political Science, Europeanization, European educational 
space, corporate cultureof Political Scientists. 

 
Вступ. Українська політична наука, безумовно, значною мірою 

залучена до процесів європейської інтеграції українського науко-
вого та освітнього простору. Більш опосередковано вона впливає 
також і на відповідні процеси у вітчизняному суспільстві та полі-
тичній системі. Вона, з одного боку, виступає каналом і, в особі 
своїх зацікавлених представників, актором процесів європеїзації 
України. А з іншого, в міру свого входження до європейського освіт-
нього та наукового простору, зазнає відповідних системних транс-
формацій на інституційному, кадровому та змістовному, зокрема, й 
науково-методологічному рівнях. У такому сенсі, стрімкий розвиток 
концепції європеїзації [1] дозволяє використовувати її дослідницький 
інструментарій для вивчення процесів розвитку нашої політичної 
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науки, зокрема щодо її входження до європейського наукового та 
освітнього простору. Вочевидь, таке предметне застосування цього 
концептуального підходу потребує чималих зусиль із подальшої 
конкретизації та уточнення змісту самої концепції європеїзації, 
специфіки її застосування до наукознавчих студій. Вважаю, що кон-
цепцію європеїзації варто застосовувати в широкому сенсі, розумію-
чи під останньою наближення до європейських норм, стандартів і 
практик організації та забезпечення наукового процесу в його ос-
новних змістовних вимірах і зовнішніх проявах. 

Незважаючи на певний розвиток досліджень розвитку сучасної 
політичної науки в Україні [2–4], в тому числі двох дисертаційних 
праць [5; 6], проблема, що вивчається у науковій статті, ще не знай-
шла відображення в існуючій науковій літературі, що додатково 
актуалізує її подальше вивчення.  

І. Інституційна спроможність вітчизняної політичної науки 
Перш за все, варто наголосити, що найбільш помітним здобут-

ком вітчизняної політичної науки стала її різнобічна інституціоналі-
зація, яка охоплює як правове визнання з боку держави підготовки 
кваліфікованих кадрів на різних кваліфікаційних рівнях (від бака-
лавра до магістра політології ), так і підготовку наукових кадрів 
вищої кваліфікації (кандидатів/докторів філософії та докторів полі-
тичних наук). В Україні створена та з різним успіхом діє мережа 
державних і недержавних наукових центрів, які активно та система-
тично здійснюють теоретичні та прикладні наукові дослідження в 
царині політичної науки. Це, насамперед, академічні наукові інститу-
ти, серед яких найповажніше місце посідає Інститут політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Поряд 
із ним, безумовно, заслуговує на належне визнання праця науковців-
політологів, які діють у рамках Інституту держави та права імені 
академіка В. М. Корецького [7]. До недавнього часу помітною в 
нашій політичній науці була також діяльність дослідників, які 
працювали в рамках Інституту світової економіки та міжнародних 
відносин НАНУ (ліквідований за малозрозумілих причин у 2013 році 
й відтоді не відновлений), а також, принаймні частково, Інституту 
всесвітньої історії НАН України (особливо ж у період його діяльності 
як Інституту європейських досліджень. При цьому автору також не 
зрозуміла причина відмови Президії НАН України у продовженні 
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функціонування цього академічного інституту в попередньому євро-
пейському напрямі й необхідність його трансформації в Інститут 
всесвітньої історії). Відзначені вище наукові установи зробили 
помітний внесок у становлення вітчизняної політичної науки в її 
основних вимірах – від кадрового до видавничого.  

Серед неакадемічних державних закладів, які виступають важли-
вими центрами прикладних досліджень, варто згадати Інститут 
стратегічних досліджень, який вирішує важливі завдання аналізу та 
прогнозування сучасних політичних процесів, забезпечує експертизу 
державних управлінських рішень тощо, в якому також концентруєть-
ся певний кадровий потенціал сучасної вітчизняної політичної науки. 
Водночас, його статус робить його більш вразливим до поточної 
політичної кон’юнктури у керівництві державою. На окрему увагу 
та розгляд заслуговує попередня діяльність Інституту проблем на-
ціональної безпеки та його попередників.  

Поряд з цими центрами все більш важливу роль відіграють 
профільні кафедри політології, які працюють у столичних та регіо-
нальних ВНЗ і мають уже понад двадцятирічну історію своєї діяль-
ності. Серед них слід виокремити профільні кафедри в Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка, Національному 
педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова, НАУКМА, полі-
тологічні кафедри в Львівському національному університеті імені 
І. Франка, Харківському національному університеті ім. В. Каразіна, 
Одеському національному університету ім. І. І. Мечнікова, Ужгород-
ському національному університеті, Чернівецькому національному 
університеті ім. Ю. Федьковича, Прикарпатському національному 
університеті ім. В. Стефаника та інші. Роль цих підрозділів значна 
не лише в сенсі підготовки фахових політологів, але й здійсненні 
наукових досліджень, в активному розвиткові міжнародних зв’язків 
вітчизняних науковців із зарубіжними партнерами, зокрема, через 
виконання європейських та інших науково-дослідницьких та ос-
вітніх проектів.  

Разом із цим, хоча й недостатньо стабільно, зростає роль та вплив 
недержавних аналітичних центрів, які розташовані переважно у місті 
Києві, але часом виявляють значну активність і в регіонах [8]. Серед 
них на найбільшу увагу заслуговує діяльність Центру імені Олек-
сандра Разумкова. Підсумовуючи, лише зазначу, що первинна 
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інституціоналізація української політичної науки вже відбулась і 
тепер цей процес потребує переходу від досягнутих кількісних ї 
формальних параметрів розвитку відповідної галузі наукового знання 
та освітньої діяльності до їх сучасного якісного наповнення та за-
безпечення позитивної динаміки подальших змін.  

ІІ. Кадрова складова: чим більше, тим краще?  
За роки після здобуття незалежності корпус вітчизняних полі-

тологів невпинно зростав. Але принципова складність у об’єктивному 
оцінюванні навіть кількісних його параметрів (не кажучи вже про 
якісні) полягає, насамперед, у відсутності належної кадрової статис-
тики. Важко, якщо взагалі можна знайти зведені дані про кількість 
підготовлених в Україні фахівців-політологів на бакалаврському, 
магістерському рівнях, та все ще актуальному рівні «спеціаліста». 
Лише приблизними показниками можна оперувати, коли ми беремось 
оцінювати кількість захищених кандидатських і докторських дисер-
тацій, а тим більше, коли ми спробуємо оцінити, скільки з відпо-
відних кадрів працюють у системі освіти та науки після успішних 
захистів. Такий брак елементарної статистичної інформації переш-
коджає належному аналізу кадрової складової розвитку вітчизняної 
політичної науки, штучно обмежує якість дискусії про її актуальний 
стан, можливості й потреби подальшого розвитку. Цю проблему пот-
рібно розв’язувати і саме на рівні належного статичного обліку в 
системі МОН України.  

Проте складається враження про наявність надлишку кадрової 
пропозиції «виробництва» політологів порівняно з ємністю існую-
чого ринку праці. Звісно, через вищеназвані проблеми із кадровою 
статистикою такі попередні висновки можна заперечити, але загальна 
проблема розбалансованості попиту та пропозиції на ринку праці для 
випускників вітчизняних ВНЗ не може порадувати й політологів 
України. Більшість із відомих мені випускаючих кафедр орієнтують 
процес їх фахової підготовки на такі ніші ринку праці – державна 
служба (в різних її видах) та служба в органах місцевого самовря-
дування, робота в наукових та освітніх закладах, аналітичних центрах, 
політичних партіях та громадсько-політичних організаціях, мас-медіа 
тощо. Але який рівень рентабельності або окупності вкладених пе-
реважно фізичними особами (і все менше державою) коштів у підго-
товку відповідних фахівців, скільки з них після отриманню різного 



 

 179 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України 

рівня дипломів змогли знайти працю, яка корелює з їх формальною 
освітою – на ці питання в Україні навряд чи хтось наважиться дати 
переконливі та підтверджені фактами відповіді. Спостереження по-
казують, що чимала частина випускників наших кафедр працює 
«не за фахом», звідси й питання, чи можна таку тенденцію їх пра-
цевлаштування розцінювати позитивно?  

Проблема надлишковості кадрової пропозиції, на мій погляд, 
починає все більшою мірою стосуватися й процесів підготовки кадрів 
вищої кваліфікації (кандидатів і докторів політичних наук). Наприк-
лад, у 1990-ті роки, в міру розширення набору студентів на різні спе-
ціальності, в тому числі й політологію, профільні кафедри радше 
страждали від, як виявилося невдовзі, тимчасового кадрового дефі-
циту, набираючи на роботу педагогічний персонал, не всі представни-
ки якого відповідали уявленням про університетського викладача. 
Натомість, останні роки, наскільки мені відомо, мало яка кафедра в 
Україні може запропонувати працевлаштування навіть досвідченому 
й достатньо авторитетному доктору політичних наук, не кажучи вже 
за молодих науковців. Окрім негативних наслідків триваючої й надалі 
демографічної кризи, падіння авторитету вищої освіти, загострення 
конкуренції за абітурієнтів із західними ВНЗ, додаткову негативну 
роль відіграла проблема внутрішньо переміщених осіб, яка позбавила 
місця проживання та улюбленої праці чимало наших колег із анексо-
ваного Росією Криму та окремих районів Донбасу, що не перебува-
ють нині під контролем Києва. Постає питання, на задоволення яких 
потреб працює процес підготовки кадрів вищої кваліфікації в на-
шій науковій галузі? І воно потребує відповіді.  

Негативний вплив на кадрову складову вітчизняної політичної 
і далі справляє стрімке падіння престижності наукової та освітньої 
праці, брак матеріальних і обмаль моральних стимулів, які діють у 
вітчизняній системі наукової та освітянської галузі. Не вдаючись до 
поглибленого аналізу цього аспекту нашого професійного розвит-
ку, достатньо порівняти зарплати наукової та освітянської еліти – 
професорів в Україні та країнах ЄС, рівночасно як й їх навантаження. 
Наприклад, у сусідніх з нами Польщі та Словаччині така зарплата 
становить близько 2000 євро місячно при навчальному навантаженні 
професора від 120 до 180 годин на рік. У далекій від нас Голландії 
зарплата професора, як правило, становить не менше 7,5 тисяч євро. 
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Тобто, за сучасних умов (курсу гривні) – це близько тридцятикратна 
різниця, і не на нашу користь, вочевидь. Ясно й без подальшої зайвої 
деталізації, як така ситуація мотивує до натхненної та самовідда-
ної праці… 

Зауважу, що не лише кількісна сторона підготовку наших кадрів 
потребує пильної уваги та нашого колективного критичного самоана-
лізу. Час ставить на порядок денний нашої професійної корпорації 
питання щодо забезпечення (а відповідно, й адекватного вимірюва-
ння) конкурентно-спроможності наших випускників. Кожен із нас 
вправі давати власні оцінки рівню їх підготовки, до того ж, серед 
наших випускників, як і скрізь, є особистості з доволі різним рівнем 
інтелектуального розвитку та фахової культури. Але варто звернути 
увагу на наступне. Буваючи за кордоном, не так часто зустрінеш 
наших політологів у європейських або північноамериканських уні-
верситетах чи наукових центрах. Особливо, якщо порівняти їх 
присутність там із вітчизняними фізиками, оптиками, хіміками тощо. 
Останніми роками, завдяки активним академічним обмінам та зрос-
таючим еміграційним устремлінням ця картина починає змінюва-
тися, приносячи, на жаль, і неминучу проблему «втечі мізків» і в 
нашій галузі також. Звісно, це доволі суб’єктивний критерій, але 
він також наводить на роздуми та спонукає до дій.  

Додам, що на стагнаційні, а то й реверсні тенденції в галузі нашої 
фахової освіти, отже, підготовки кадрів, свій негативний вплив 
справляє формально-імітаційна домінанта в реалізації приписів Бо-
лонського процесу, в тому числі у підготовці кандидатів наук, а відте-
пер докторів філософії з політичних наук. Зміст інтеграції до європей-
ського простору вищої освіти та творення спільного ринку праці [9] в 
нас чималою мірою підмінений непомірною паперотворчість та звіто-
утворенням, які відволікають, а то й паралізують ті невеличкі сили, 
які залишаються у вітчизняного викладача у боротьбі за виживання, 
замість того, щоби спрямовувати їх на творчий науковий пошук та 
розвиток своєї професійної особистості. Така практика тривалий час 
спотворює цілі та завдання так званого Болонського процесу і дис-
кредитує саму ідею нашої інтеграції в європейський освітній та 
науковий простір. Окремі новації, привнесені новими законами, в 
тому числі про вищу освіту, поки що не звільнили викладацький 
корпус від цієї механічної псевдотворчої діяльності.  
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 Окрім інших факторів, на розвиток кадрової складової нашої 
професійної спільноти впливає суттєва інституційна та ціннісна інер-
ція, нерідко зумовлена страхом перед змінами, утриманням кон-
сервативного консенсусу у прийнятті управлінських рішень. Як 
приклад такого інерційного розвитку можна навести діяльність наших 
спеціалізованих учених рад, які стали свого роду стаціонарними 
інкубаторами вирощування дипломів кандидатів і докторів наук. 
Вочевидь, наслідком цього є не лише якість дисертаційного про-
цесу в Україні, який «оздоблюється» прикладами плагіату й «толе-
рантності» до нього, виконанням замовних дисертацій й іншими 
одіозними явищами. Не менше шкоди завдає поширення атмосфери 
колективної невимогливості, кругової поруки та, як результат, пере-
важанням кількісних результатів над їх якісним змістом у цілому, 
якщо йдеться про тенденції розвитку кадрового потенціалу вітчиз-
няної політичної науки. В таких умовах необхідна подальша протидія 
цим негативним процесам. Зокрема, потрібно переходити до захід-
ної системи захистів докторських дисертацій. Тобто, як правило, це 
5 членів ad hoc комісії, з яких 4 – визнані фахівці з проблематики 
роботи, що виноситься на захист, з них два – опоненти та ще два – 
члени комісії й науковий керівник роботи, що захищається. Такий 
перехід вимагає системної зміни не лише діючих формальних правил 
захисту, але й тих численних неформальних процедур та адміністра-
тивних практик, які донині пов’язані із цим процесом і, серед іншого, 
готовності відмовитися від усталених форм отримання адміністра-
тивної ренти.  

ІІІ. Корпоративна культура і розвиток професійного середовища 
Важливу роль у формуванні професійного середовища та від-

повідної корпоративної культури в європейських та багатьох інших 
країнах відіграють асоціації, які об’єднують представників цієї 
професії. Політологи не становлять винятку із цього правила. Саме 
діяльність вітчизняних професійних асоціацій має стати основним 
середовищем формування нашої професійної корпорації, її професій-
ної культури, різнобічної комунікації та зовнішньої репрезентації. 
Чи відіграють цю роль Асоціація політичних наук, Українська Ака-
демія політичних наук? 

Вочевидь, що за багатьма параметрами розвитку професійного 
середовища їхня роль недостатня і нерідко, на жаль, не вповні помітна. 
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Щоби подолати наявні проблеми в їхній діяльності, нам необхідно 
насамперед подбати про перегляд засад функціонування Асоціації по-
літичних наук України [10], яка все ж таки не претендує і не має пре-
тендувати на роль престижного, навіть елітарного в нашому профе-
сійному середовищі статусного клубу. Цю роль виконує, переважно, 
Українська академія політичних наук. Саме ця асоціація повинна 
стати авторитетною професійною самодіяльною структурою, що 
об’єднує вітчизняних політологів різних генерацій, долаючи регіо-
нальні та інституційні бар’єри, створюючи належні умови для вияв-
лення, вираження, представлення та захисту інтересів представників 
нашої професії. 

Щоби вирішити ці питання, необхідно здійснити низку кроків. 
Насамперед, переходити до фіксованого індивідуального членства 
в АПНУ зі сплатою щорічних внесків, відповідно до шкали заробіт-
ної плати. Потрібно відновити або створити заново всі форми про-
фесійної самоорганізації в рамках Асоціації, починаючи від струк-
турування її первинних осередків на рівні областей і завершуючи 
реформуванням діяльності керівних центральних органів. Нарешті, 
важко уявити її успішну роботу без невідкладного вирішення питання 
про власну, хоч і чисельно мінімальну, але діяльну професійну бюро-
кратію. Остання має бути виборною, підзвітною та змінною.  

 У міру вирішення цих завдань і разом з ними нам потрібно ство-
рити діючий двомовний сайт Асоціації (українською та англійською 
мовами), на якому має регулярно оновлюватись інформація про 
наукову та навчальну діяльність членів Асоціації та інституцій, які 
репрезентують осередки політичної науки в Україні, оголошення про 
різноманітні професійні конкурси, в тому числі грантові пропозиції, 
конференції та інші наукові заходи національного та міжнародного 
рівня, висвітлюватися новини в сфері видання професійної літератури 
наукового та навчально-методичного характеру, вітчизняні та зару-
біжні вакантні посади, пропозиції щодо співробітництва у рамках 
дослідницьких та освітніх проектів тощо. 

Нарешті, потрібно вирішити питання про видання професійного 
загальнонаціонального журналу з політичних наук, який має виходи-
ти насамперед під егідою Асоціації за участю тих інституцій, які 
спроможні робити в його створення та підтримку тривалий внесок. 
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На мою думку, більшість статей у цьому журналі має виходити анг-
лійською мовою, але не менше третини – українською, з адекватним 
«сліпим» їх рецензуванням, з його просуванням до міжнародних нау-
кових баз, починаючи від регіональних і завершуючи загальновизна-
ними світовими. 

Важливе значення для нашого професійного розвитку, забезпе-
чення адекватного сприйняття фахової діяльності політологів має 
наша медійна, публічна професійна репрезентація, зовнішня кому-
нікація. В цій сфері маємо чимало проблем, які вже набули хроніч-
ного характеру. Настав час вирішити проблему самозваних політо-
логів, які прикрашають цим титулом свої довільні інтерпретації в 
мас-медіа, не маючи при цьому навіть формальної освіти в царині 
політичних наук. Для цього не зайвим буде використати досвід наших 
сусідів, наприклад, Польщі, де, Національна асоціація політичних 
наук утворює бази експертів із певних питань (а не універсальних 
експертів з усіх питань політики), до якої звертаються провідні медіа 
за рекомендаціями щодо послуг експертів, коли заходить мова про 
актуальні коментарі, аналіз тих чи інших подій міжнародної чи на-
ціональної політики. Вочевидь, поряд із особистою відповідальністю 
експертів за рівень фаховості такого аналізу свою частку відповіда-
льності несе й сама професійна асоціація, а саме – за їх підбір та 
легітимізацію. Тому потрібно створювати в нашій Асоціації відповід-
ну базу даних про національних експертів як альтернативу існую-
чому стану довільного «призначення» на посаду експертів або са-
мовисування на цю роль, як це нерідко практикують вітчизняні медія, 
зокрема, канал 112, «Інтер» та низка інших ЗМІ. Слухаєш та ди-
вуєшся виступам такого роду експертів із різних питань і думаєш, як 
багато цікавого проходить повз твою увагу, адже за такої фахової 
підготовки цікаво було би знайти де-небудь інформацію, скільки і 
яких саме праць написано цими людьми з питань, які вони так 
впевнено оцінюють, як багато й які вони вивчали джерела, в тому 
числі, наприклад, під час особистого перебування в тих країнах, про 
які так авторитетно розводяться. Звичайно, виникає питання, чому 
саме такі, в найкращому і непоодинокому випадку, поверхові знавці 
запрошуються на роль творців громадської думки в окремих наших 
медіа і чи випадкова така політика з боку їх редакцій?  
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Хочу також зазначити, що ступінь зрілості та згуртованості про-
фесійної корпорації відзначаться також її прагненням та спромож-
ністю до здійснення лобізму власних стратегічних професійних 
інтересів. Особливо наполегливо це необхідно робити тоді, коли ці 
професійні інтереси відповідають нагальним потребам суспільного 
розвитку та інтересам зміцнення Української держави, яка переживає 
нині далеко не кращі свої часи.  

На жаль, особливими й сталими успіхами на цьому терені ми 
також поки що не можемо похвалитись. Як особливо яскравий прик-
лад, варто навести ситуацію з повторним вилученням, оскільки перша 
спроба мала місце при міністрі освіти та науки України І. В. Вакар-
чуку [11], вже післяєвромайданним Міністерством освіти та науки 
ознайомчого курсу політології з переліку обов’язкових у ВНЗ. Питан-
ня: чи потрібні елементарні політичні знання випускникам вітчизня-
них українських ВНЗ, на мій погляд, є риторичним. Ціну, яку платить 
суспільство за поширене громадянське невігластво, є надмірно висо-
кою, й політична соціалізація українських громадян неможлива без 
відповідної системи освіти та виховання [12]. Чому ж немає політич-
ної волі до формування системи громадянської освіти в нашій країні, 
про яку так давно йде мова [13], і навіть її скромні паростки систе-
матично й з дивовижним завзяттям виполюються на освітянській ниві 
України? Це дивовижний приклад, коли під гаслами європейської 
модернізації освіти керівництво освітою, натомість, занедбує важли-
вий сегмент громадянського виховання та освіти нових поколінь ук-
раїнців. Пропоную ініціювати колективне Звернення до МОН Украї-
ни з вимогою негайної підготовки та розгляду питання про створення 
наскрізної національної системи громадянської освіти – від середньої 
школи до ВНЗ. У разі зволікань з позитивним вирішенням цього 
стратегічного для країни питання потрібно ініціювати проведення 
Парламентських слухань і домагатись відповідних рішень. 

Висновки. Вимушено обмежуючи через фіксований обсяг науко-
вої статті розгляд низки важливих питань розвитку нашої політичної 
науки на шляхах її інтеграції до європейського освітнього та науково-
го простору лише окремими питаннями, хочу зробити певні висновки. 
По-перше, обравши стратегічний курс української держави на інтег-
рацію в ЄС, ми повинні здійснювати випереджаючі заходи з європеї-
зації вітчизняного наукового та освітнього простору в ключових 
сферах для успіху інтеграційних амбіцій України.  
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По-друге, розвиток цілої низки кількісних параметрів політичної 
науки в Україні у нас нерідко відбувається коштом їх якісного на-
повнення, що погіршує як стан самої науки та науковців, так і наші 
конкурентні позиції на європейському та світовому ринку ідей та 
фахової праці.  

По-третє, для реалізації складних завдань, які постали перед 
нами, недостатньо навіть ініціативної діяльності державних органів 
та інституцій (якщо припустити їх наявність, а тим більше своєчас-
ність), в тому числі тих, які безпосередньо відповідають за розвиток 
науки та освіти в нашій країні. Надзвичайно важливою стає кор-
поративна самоорганізація та горизонтальна, зокрема мережева 
інтеграція самої політологічної спільноти, насамперед, шляхом на-
повнення повноцінним змістом діяльності Асоціації політичних наук 
України. В її роботі належне місце мають посісти як професійні 
інтереси вітчизняних політичних науковців, так і проблеми вирішен-
ня болісних питань модернізації та європеїзації процесів управління 
освітньою та науковою галузями, подолання притаманних їм орга-
нізаційних і морально-етичних недоліків. По-четверте, для належного 
привернення суспільної уваги до наших фахових проблем доречне, 
в тому числі, своєчасне та якісне проведення загальнонаціональних 
заходів, які дозволяють здійснити публічну репрезентацію минулого 
та сьогодення вітчизняної політичної науки, популяризувати її 
європейські та світові зв’язки і роль. Наприклад, таким має стати 
цьогоріч 175-річий ювілей М. П. Драгоманова, якого багато хто з 
нас вважає фундатором українських соціальних наук, в тому числі 
політичної. Потрібно звернутися до Президента та Кабінету Мініст-
рів України, з вимогою належної організації відзначення цього юві-
лею. Нарешті, зазначу, що ці та інші завдання ми можемо вирішити в 
міру своєї індивідуальної та колективної готовності долучатися до 
процесів формування нової академічної культури та сучасного єв-
ропейського професійного середовища в Україні.  
 
_______________________________ 
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ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ФОРМИ  
ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ  

(В КОНТЕКСТІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ) 
 

У статті розглянуто проблему вибору форми правління в 
контексті конституційної реформи в Україні. Автор аргументує 
необхідність проведення всеосяжної конституційної реформи через 
скликання Конституційних (Установчих) зборів, показує значення 
зміни форми правління як одного з її компонентів; аналізує особли-
вості президентської і парламентської форм правління та доводить, 
що чисто парламентська модель, до вибору якої підштовхують 
громадську думку деякі політики, є непридатною для незрілої ук-
раїнської демократії, у якій відсутні стійкі, добре інституціалізо-
вані партії та лояльна опозиція. Натомість, запропоновано довший, 
але більш надійний шлях вироблення власної, придатної для умов 
України моделі змішаної системи врядування з ефективною сис-
темою стримувань і противаг, конкретні параметри якої мають 
викристалізуватися під час конституційної реформи, у процесі спів-
праці експертів з народом і політичними діячами.  

Ключові слова: конституційна реформа, парламентська форма 
правління, президентська форма правління, змішані моделі правління, 
система суспільно-владних відносин, Конституційні (Установчі) 
збори. 

Kolodiy A. The challenge of the form of government selection (in 
the context of constitutional reform in Ukraine). The article deals with 
the problem of choosing the form of government in the context of 
constitutional reform in Ukraine. The author substantiates the need for 
comprehensive constitutional reform through the convening of Constitu-
tional (Constituent) Assembly; shows the importance of changing the form 
of government as one of its components; analyzes the features of the 
presidential and parliamentary forms of government and argues that a 
purely parliamentary system, to selection of which some politicians are 
pushing the public opinion, is unsuitable for immature Ukrainian 
democracy, in which there is no stable, well-institutionalized party system 
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and loyal opposition. Instead, longer but more reliable way is proposed: to 
elaborate its own, suitable for Ukraine’s conditions model of mixed system 
of government with an effective system of checks and balances, the specific 
parameters of which will crystallize in the course of constitutional reform, 
through the cooperation of experts with the people and political leaders. 

Key words: constitutional reform, parliamentary form of government, 
presidential form of government, mixed model of government, system of 
social and power relations, Constitutional (Constituent) Assembly. 

 
Постановка проблеми. Конституція та зміни до неї перебувають 

у полі зору українських політиків і громадськості з кінця 1990-х років. 
Суспільний дискурс щодо конституційних змін відбувається голов-
ним чином на рівні політиків, експертно-громадського середовища, 
публіцистики. Науковці, особливо політологи, не проявляють великої 
активності у обговоренні проблеми сприятливих та несприятливих 
варіантів інституційного дизайну для України. Може бути, що при-
чиноюливо, причиною такого стану є невелика залученість пред-
ставників української політичної науки до досліджень проблем 
демократичної трансформації, включно з такою її складовою як 
становлення демократичних інституцій. Практично залишилась не 
експлікованою на українські умови велика дискусія щодо інститу-
ційного будівництва в перехідних суспільствах, у якій брали участь 
провідні західні політологи-компаративісти: Хуан Лінц, Аренд 
Лійпгарт, Рональд Горовіц, Скотт Мейнвеарінг, Альфред Степан та 
інші [1; 2, p. 108–158; 3; 4]. Про значення цієї дискусії говорить 
хоча би те, що основні праці її учасників увійшли до навчальних 
курсів з політології, значна їх частина перекладені багатьма мовами, у 
т.ч. й українською [5, с. 178-235; 6, с. 827–834]. А поодинокі і досить 
розрізнені наукові праці українських дослідників, що належать перу 
правників-конституціоналістів [7–9] та політологів (у тому числі й 
автора даної статті) [10–14] поки що не створюють цілісного нау-
кового дискурсу з даної теми. Тому пропозиції політиків, які найчас-
тіше керуються кон’юнктурними міркуваннями щодо зміни форми 
правління в Україні, застають українське суспільство зненацька і не 
ведуть до належного розв’язання проблеми поділу влад і створення 
легітимної системи врядування. 
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Метою даної статті є обґрунтування необхідності поставити 
крапку в неперервному процесі обговорення та внесення часткових 
змін до чинної Конституції України та утвердити, нарешті, стійкий, 
легітимний конституційний порядок шляхом скликання Конститу-
ційних (Установчих) зборів та вироблення прийнятної для умов 
України моделі державного правління у тісній публічній взаємодії 
науковців, експертів з громадських середовищ, громадських і полі-
тичних діячів. З цієї мети у статті будуть розглянуті причини, що 
обумовлюють необхідність не лише внесення поправок до Конститу-
ції, а й її всеосяжного реформування; з’ясоване місце форми правлін-
ня в складній системі владно-суспільних відносин, які підлягають 
трансформації; здійснений порівняльний аналіз двох «чистих» форм 
державного правління (президентської і парламентської) та прита-
манних їм механізмів стримувань і противаг заради передбачення 
можливого їх прояву та наслідків в умовах України. 

Потреба в ухваленні нової Конституції. Почнемо із з’ясуван-
ня причин, через які сьогодні недостатньо вносити окремі точкові 
зміни до чинної Конституції, а потрібно прагнути замінити її новим 
правовим документом, який дорівнюватиме укладенню нової сус-
пільної угоди між владою і народом.  

1. Найголовнішою підставою для всеосяжної реформи Конс-
титуції є потреба в її легітимації. Доки Конституція користувалася 
необхідним авторитетом, інкрементальний, покроковий підхід до 
внесення змін до неї був найбільш доцільним, бо виключав можли-
вість невдалих поспішних модифікацій і задовольняв вимозі «не на-
шкодь». Проте зараз ситуація змінилася. Неперервні розмови про 
необхідність конституційної реформи, незаконність чи нехай лише 
сумнівність процедур при її проведенні, свавільні переходи від однієї 
редакції Конституції до іншої підірвали легітимність Основного зако-
ну та його здатність створювати стійку основу правового порядку та 
інституційної стабільності в державі.  

Кожен амбітний політик (та/чи політична сила, що його під-
тримує), зазнавши невдачі на високому посту і втративши надії стати 
всенародно обраним Президентом країни, починає розмови про ре-
форму Конституції, апелюючи здебільшого до необхідності впровад-
ження парламентської форми правління. Першими в цьому ряду були 
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О. Мороз з П. Симоненко, а останніми – А. Яценюк [15] та Б. Колєс-
ніков [16; 17]. Через тривалі «маніпуляції» з Конституцією вона пе-
рестала сприйматися як щось святе й недоторканне, що становить 
основу суспільної організації і стосунків громадян та держави. Щоб 
надати йому більшої ваги, авторитету й дієвості, необхідно прийняти 
нову цілісну Конституцію силами всього суспільства – на основі за-
конних процедур, із ґрунтовним обговоренням та свідомим вибором 
інституційного дизайну, у тому числі і форми державного правління. 

2. Другою підставою для системної переробки Конституції є 
кількість і масштаб тих змін, яких вона нині потребує. По-перше, 
коли в 2014 році ухвалювали Закон «Про відновлення дії окремих 
положень Конституції України» (№ 742-VII) [18], ніхто не вважав 
редакцію Конституції 2004 р. досконалою і не збирався залишати її 
надовго. Навпаки, передбачалося в скорому часі ухвалити нову Кон-
ституцію, що не було зроблено через низку об’єктивних і суб’єктив-
них причин. По-друге, частина положень нинішньої Конституції 
України (особливо в частині прав людини) були даниною уявленням і 
вимогам лівих політичних сил, які в 1990-ті роки мали ще значний 
вплив у Верховній Раді; сьогодні ці положення потрібно усунути або 
змінити, бо вони не можуть бути виконані. Деякі інші положення 
вимагають заміни, бо в минулому їх просто не встигли або не зуміли 
прописати належним чином. А ще інші – просто застаріли і тепер 
потребують оновлення.  

Слід врахувати й те, що за 20 років, які минули з часу ухвалення 
першої редакції Конституції 1996 р., країна встигла апробувати дві 
форми змішаної системи правління і накопичений досвід збалансу-
вання влади (позитивний і негативний) міг би бути творчо викорис-
таний для системного опрацювання Конституції та закріплення у ній 
певної форми державного правління, з добре опрацьованою системою 
стримувань і противаг та доповненнями у вигляді конституційно 
затверджених механізмів дорадчої демократії, відповідних традиції 
і менталітету українського народу.  

3. Нарешті, третьою підставою необхідності системного рефор-
мування Конституції є «заповіт» Майдану змінити систему. Вико-
нання цього завдання не вичерпується переходом на нову форму 
правління, ба, навіть прийняттям нової Конституції. Однак і те й інше 
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є важливими складниками процесу зміни суспільно-політичної систе-
ми, нехтувати якими – за можливості приступити до їх виконання вже 
зараз – було б неправильно.  

Форма правління як складова частина системи суспільно-
владних відносин. Переходячи від одного етапу трансформації 
політичної системи України до іншої, уявлення про місце, що його 
займає форма державного правління в місткому понятті «системи», 
яку треба змінювати, набувало в суспільній свідомості щораз шир-
шого змісту. Наприкінці 1990-х – початку 2000-х років, особливо в 
період руху «Україна без Кучми», поряд з вимогою дострокової від-
ставки Президента лунали заяви про те, що цього не досить; що треба 
«міняти систему». Йшлося, насамперед, про зменшення повноважень 
Президента, зміну форми правління. У найбільш радикальному ва-
ріанті, на якому упродовж 1990-х років і далі наполягали ліві, а 
потім – з 2003 р. – його підхопили і Л. Кучма з В. Медведчуком, 
пропонувався перехід до парламентської форми правління. 

Деякі з цих побажань були враховані під час корегування форми 
правління внаслідок конституційної реформи 2004 р., яка, за загаль-
ним визнанням політологів, забезпечила утвердження парламентсько-
президентської республіки, замість президентсько-парламентської. 
Однак попри те, що формування і діяльність уряду тепер стали 
більше пов’язані з парламентом, питання «зміни системи» не було 
зняте з порядку денного. Чимало аналітиків і далі наголошували, 
що для остаточної перемоги над кучмізмом потрібно ще розв’язати 
такі завдання, як демонтаж старої та створення нової управлінської 
системи; інституціалізація каналів впливу народу на владу; подо-
лання корупції у владних структурах та інші. При цьому алгоритму 
«демонтажу» старої системи, так само як і створення нової не було 
вироблено; відносно мало уваги приділялося неформальним практи-
кам: клановим зв’язкам, непотизму, підміні офіційно встановлених 
правил і процедур вольовими рішеннями (як варіант – дорученнями 
Президента), які пронизували усю систему взаємовідносин офіційних 
установ і організацій та їхніх керівників. Не можна сказати, що їх 
зовсім не брали до уваги, але, критикуючи, виносили за дужки «сис-
теми», яку й далі інтерпретували, переважно (хоча й не без винятків), 
як систему офіційних владних інституцій, насамперед, як форму 
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правління. Дискусії і підкилимна боротьба щодо останньої тривала 
аж до 2010 р., коли В. Янукович за допомогою Конституційного Суду 
повернув собі повноваження часів Л. Кучми. Непотизм і патронажно-
клієнтельні стосунки процвітали, а до питання про обмеження не-
формальних інституцій повернулись уже після Революції Гідності 
2013–2014 рр. 

Між тим, у політологічних дослідженнях ХХІ ст. усе більше 
уваги зверталось на те, що поняття «системи» не таке просте, як 
його інтерпретують політики й, почасти, – публіцисти; що в основі 
«зависання» трансформації лежить остаточне утвердження неопатри-
моніальної (олігархічно-кланової, патронажно-клієнтельної системи 
відносин), яка базується на економічній олігополії; що остання зрос-
лася з державним апаратом і має своїм наслідком повсюдну підміну 
формальних інституцій неформальними. Маніпуляції з першими при 
недоторканності других до жодних позитивних результатів не при-
водять і країна залишається, за висловом Ю. Мацієвського, у «пастці 
гібридності» [19]. Однак політики, особливо ті, що програють у бо-
ротьбі за владні позиції, і далі перемикають увагу на форму прав-
ління, апелюючи, зокрема, до парламентської моделі як шляху до 
більш демократичного режиму. Що це лише «маневри», спрямовані 
на розчищення дороги до влади для самих себе і що «парламент-
ська республіка» – не лише не панацея, а можливо, й загроза для 
демократизації в Україні, продемонструємо далі з використанням 
структурно-логічних схем (рис. 1–3). 

Коли учасники Революції гідності ставили завдання «змінити 
систему», то найчастіше вони мали на увазі її 3-й елемент – по-
літичний режим, який є втіленням основних рис взаємодії влади і 
народу. Авториторизація політичного режиму за Януковича, сваволя 
партії влади у всіх трьох гілках влади, обмеження прав і свобод гро-
мадян, концентрація як політичної, так і економічної влади в руках 
«сім’ї», не здатної подолати залежність від Росії – все це викликало 
обурення суспільства, налаштованість на зміну не лише людей при 
владі, а й на кардинальне заміщення складових системи владно-
суспільних відносин новими. Отже, систему стали розуміти ширше, 
ніж раніше. 
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Рис. 1. Структура суспільно-політичної системи як об’єкта трансформації 
 
Як видно з рис. 1, політичний режим має прямий зв’язок як з 

формальною організацією влади (для авторитаризму завжди більш 
підходящою є та форма, яка дозволяє монократичне правління), так і 
з сукупністю неформальних інституцій, які визначають поведінку 
людей при владі. Питання «хто при владі?» прямо не впливає на 
форму правління: дизайн може, в принципі, бути обраний довільно. 
Зате воно дуже сильно впливає на політичний режим. Від того, яку 
верству представляють правителі, наскільки вони могутні економіч-
но, наскільки сильними в їхньому середовищі є неформальні правила 
корпоративної поведінки, залежить їхня здатність трансформувати 
офіційні інституції на свою користь або підміняти їх неофіційними. 
Вважаю, що в цій частині практика перехідних суспільств та молодих 
(неповних) демократій виявила деякі перебільшення у твердженнях 
К. Поппера про виключну важливість інституційної структури дер-
жави та неважливість економічної влади і того, які люди опиняються 
при владі [див. : 20, т. 1, с. 140–146; т.2, с. 142–145]. З іншого боку, 
рівень розвиненості і тип політичної та правової культури хоч і не 
визначає безпосередньо, наскільки великим буде вплив неформаль-
них інституцій, однак задає рамки їхніх якісних характеристик. Отже, 
культура є ще одним суттєвим фактором формування політичного 



0  

 194

НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 3-4(83-84) 

режиму певного типу. Тож бачимо, що змінити систему дуже непрос-
то, оскільки зміни мають відбуватися в усіх її структурних частинах. 
А про зміну форми правління можемо говорити тільки як про один 
із складників цього процесу, який хоч і не впливає однозначно на 
політичний режим (класичний приклад: німецький фашистський то-
талітаризм виріс на основі парламентської форми правління), однак 
може створити сприятливі чи несприятливі інституційні рамки для 
певної поведінки політичних акторів. Тут К. Поппер має рацію: 
«Проблема контролю над правителями і перевірки їхньої влади є 
переважно проблемою інституціональною, проблемою планування 
інститутів для запобігання тій значній шкоді, що її може заподіяти 
недобрий правитель» [20, т. 2, с. 142].  

Форма державного правління або ж система чи модель вряду-
вання (of government) – це поняття, які відображають інституційно-
організаційний бік системи влади і вживаються в науковій літературі 
як синоніми. Вони визначаються формально-правовим та організацій-
ним поділом повноважень між гілками влади, а також особливостями 
їх взаємовпливу і взаємозалежності, рівнем та способом взаємодії, які 
закріплені конституцією країни. Кожен різновид форми правління 
базується на певній моделі поділу влад, а також на характерній для 
неї системі стримувань і противаг як механізмів забезпечення 
диференційованого, збалансованого та ефективного правління. 
Оцінка дієвості цих механізмів здійснюється за такими параметрами: 
збереження свободи і народовладдя (запобігання узурпації влади); за-
безпечення доброї керованості суспільством та розв’язання суспіль-
них проблем органами влади (ефективність врядування); врахування 
волі народу при вирішенні суспільних проблем (принцип народного 
суверенітету), зміцнення національної єдності і безпеки (самозбере-
ження політичної спільноти).  

Одним із головних завдань під час обрання форми правління є 
таке дизайнування інституцій, щоб вони убезпечили суспільство 
від тиранії, від узурпації влади «поганими правителями». А друге 
завдання полягає в тому, що добрий (відповідний умовам країни) 
інституційний дизайн має забезпечити ефективне правління: вироб-
лення та імплементацію необхідних для суспільства рішень – вчасно і 
з мінімальними затратами ресурсів. Саме під цим кутом зору ми й 
розглянемо далі плюси та мінуси двох чистих форм правління: 
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президентської та парламентської для того, щоб вирішити, яку з них 
брати за орієнтир під час реформування політичної системи України 
або в якому співвідношенні та для чого їх варто «змішувати». 

Президентська форма правління (або «президентизм» як пря-
мування до цієї форми) умовно представлена на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Президентська форма правління як система взаємодії  
і взаємоконтролю 

 
Термін «президентське врядування» увів у вжиток впливовий 

британський журналіст Волтер Бейджгот, який описав систему дер-
жавної влади у США ще за часів Президента Лінкольна, протиста-
вивши її «кабінетному урядуванню» (урядуванню Кабінету міністрів) 
у Великій Британії [21]. Сучасні політологи підсумували відмінності 
між цими двома системами таким чином: «чиста» парламентська 
форма правління – це система залежності, а «чиста» президентська 
форма – це система взаємозалежності [4, p. 3–4] (хоча у другому 
випадку, можливо, доречніше було б говорити про систему взаємо-
обмеження і взаємоконтролю). Нашим завданням не є докладний 
розгляд обох систем, оскільки їх особливості описані у підручниках, 
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енциклопедіях та науковій літературі [див. : 9; 13; 22, с. 326–335, 360–
364; 23, с. 407–423; 24 та ін.]. Підкреслимо лише деякі особливості 
двох названих форм правління, які найбільш важливі для нашої теми. 

Президентська система функціонує на основі чіткого інституцій-
ного відокремлення підпорядкованої Президенту виконавчої гілки 
влади від двопалатного законодавчого органу Конгресу при великій 
ролі судової влади у вирішенні питань, що стосуються конститу-
ційності законодавства – основи дій обох цих гілок і захисту прав 
громадян. Конгрес і Президент – це два носії суверенної влади, 
якою їх наділяє народ на всенародних виборах. Вони взаємно обме-
жують владу один одного, а контроль за законністю їхніх дій здійс-
нює Верховний суд. Визначальна роль Президента у формуванні і 
здійсненні публічної політики забезпечується «виконавчою вертикал-
лю» (праве крило схеми на рис. 2), яка створює передумови для ефек-
тивного керівництва державою і водночас є запобіжником проти 
«колективного свавілля» законодавців. Влада президента щодо визна-
чення політики держави урівноважена незалежною законодавчою 
діяльністю Конгресу (ліве крило таблиці), у якому є свої внутрішні 
противаги у вигляді двопалатності. До системи противаг належить 
наділення Президента правом відкладального вето, а також контроль 
з боку судової влади. Позиції законодавчої і виконавчої гілок влади 
стійкі у межах терміну, на який вони обиралися: президент не може 
розпустити парламент, навіть у разі гострого конфлікту з ним, так 
само як і парламент не має змоги змінити термін перебування Пре-
зидента при владі, окрім як через процедуру імпічменту, що можливе 
лише у випадку вчинення ним тяжкого злочину.  

Дієвість механізму стримувань і противаг у цій системі доведена 
історією. Хоча спроби копіювання її за інших умов – у молодих де-
мократіях, зокрема, в країнах Латинської Америки, часто закінчува-
лися невдачею. Про це написано чимало статей західними політо-
логами. Особливо популярними в 1990-ті роки були думки та 
аргументи Х. Лінца, підтриманого А. Лійпгартом, щодо небезпек, які 
чекають на молоді демократії у разі утвердження у них президен-
тизму (як «чистого» президентського врядування, так і його «зміша-
них» моделей, у яких наявний інститут «сильного» президента) [1; 2, 
c. 108–126, 146-158; 5, с. 178-197, 222-234]. Водночас, ці дослідники 
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наголошували на перевагах парламентаризму. А. Лiйпхарт сформу-
лював варіанти сприятливого, на його думку, поєднання форм прав-
ління і виборчих систем та висловив чимало похвал на користь парла-
ментської форми правління, приписавши їй навіть такий віддалений 
наслідок, як успішний економічний розвиток країн з цією формою 
правління.  

Причин негативного впливу президентського правління на 
демократію називалося чимало, але дві з них, по суті, є головними:  
1) наявність всенародно обраного глави виконавчої влади занадто 
персоналізує владу і робить президента, особливо за умов неправової 
культури, схильним до перевищення своїх повноважень; 2) наявність 
«двох суверенів» – президента і парламенту – веде до жорстких про-
тистоянь між ними і заводить процес вироблення державної політики 
у глухий кут. Тобто, ті риси, що мали сприяти б ефективності – суве-
ренність президента та наявність президентської вертикалі – у латино-
американських країнах працювали на посилення монократичного 
правління, а те, що мало б стримувати сторони від узурпації влади – 
протиборство гілок влади – ставало серйозною перешкодою для ефек-
тивного правління через сутички між президентом і парламентом, які 
часто набували нецивілізованих форм, створюючи ситуацію неефек-
тивного правління.  

Не заперечуючи такого розвитку подій у низці випадків, опо-
ненти цієї точки зору (С. М. Ліпсет, Д. Горовіц, С. Мейнвеарінг і 
М.С. Шугарт та інші) зауважили, що в такому аналізі негативного 
впливу президентської форми правління на успішність демократич-
ної трансформації не були еліміновані чинники культури, а також 
особливості інших інституційних механізмів, таких як партійні та 
виборчі системи, які в одних випадках підсилюють, а в інших можуть 
нівелювати притаманні президентській і парламентській системі 
механізми стримувань і противаг [2, с. 127–137; 3; 5, с. 198–211]. 
На сучасному етапі розвитку політології стає все більш очевидним 
недостатнє врахування також ролі неформальних інституцій, які є 
дуже істотною перешкодою для утвердження демократії в низці 
країн, незалежно від форми правління.  

На рис. 2 показано, як функціонує «чиста» президентська сис-
тема врядування в умовах двопартійної системи і чергування партій 
при владі. Президент при цьому може бути обраний або від партії, 
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яка має більшість у Конгресі, або представляти партію меншості. 
Оскільки урядових партій у США дві, то ніяких непорозумінь при 
створенні більшості, у які міг би якимось чином втручатися пре-
зидент, у Конгресі не виникає: одна з партій завжди має більшість. 
Разом з традиційністю, усталеністю механізмів цієї системи, а також 
виробленою упродовж століть культурою політичних компромісів, 
двопартійність є важливим чинником її стійкості та порівняної без-
проблемності функціонування – з точки зору подолання тертя, що 
періодично виникає між відносно автономними законодавчою та ви-
конавчою гілками влади. Однак слід признати, що і в цьому випадку 
ефективність врядування, а особливо реформаторські можливості 
Президента різко знижуються, якщо Президент обирається від однієї 
партії, а в парламенті має більшість інша. Тоді результативність пре-
зидентських ініціатив різко падає, наштовхуючись на несприйняття 
більшістю у Конгресі. «Свавільність» законодавців, які не вважають 
за потрібне рахуватись з позицією президента, могла би теж різко 
зростати, якби не завбачливо включений у Конституцію США меха-
нізм президентського вето, до якого деякі президенти зверталися 
дуже часто, навіть коли мали «свою» більшість у законодавчому 
органі [Див. 25]*.  

Ситуація так званої «когабітації» добре описана політологами 
стосовно змішаних систем правління [22, с. 333; 24, с. 80–81, 239], але 
вона існує й у президентських системах. Більш того, якщо у змішаних 
системах стосунки сторін пом’якшуються наявністю іншого центру 
виконавчої влади – прем’єра та Кабінету, сформованих парламент-
ською більшістю, то у президентській системі уся виконавча гілка 

                                                            
* Особливо прославився ветуванням законопроектів президент США Ф. Д. Руз-

вельт, який наклав вето на 635 законопроектів, тільки 9 із яких Конгрес зміг подолати. 
Щоправда, 263 з них  були так звані кишенькові вето (коли законопроекти не могли 
стати законом, бо президент їх не підписав, але водночас і не міг повернути назад 
у Конгрес потягом 10 днів, бо в цей період конгрес уже не мав засідань). Чому так 
багато, враховуючи, що в Конгресі у цей 7 його президентства була демократична 
більшість? Це пояснюють тим, що Рузвельту довелося правити в екстраординарні 
часи Великої депресії і Другої світової війни. Щоб розв’язати пов’язані з цими по-
діями складні проблеми, конгресмени вносили багато пропозицій. Частина з їхніх 
ідей не були добрими, а інша частина – суперечила чинному законодавству або Кон-
ституції. Отже президентська влада виконувала роль своєрідного сита, яке відсіювало 
неякісні продукти законодавців [Див. 25]. 
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мусить змиритися з тим, що її ініціативи (скажімо, щодо реформ) 
можуть не мати підтримки у законодавчому органі і «мирно спів-
існувати» зі своїми опонентам*. Розпуск парламенту чи відставка 
президента у таких випадках Конституцією не передбачені, тож у 
разі невисокого рівня демократичної культури боротьба між ними 
легко може набути руйнівного характеру. Ситуація стає особливо 
несприятливою, якщо країна потребує кардинальних та швидких 
реформ, а легітимація урядів здійснюється на основі їх успішності, 
як це буває в перехідних суспільствах. Протистояння між гілками 
влади у таких випадках можуть призвести до глибокої політичної 
кризи, заворушень і переворотів. Таких глухих кутів, назагал, позбав-
лена парламентська система. Це, однак, не означає, що вона не має 
рівносильних недоліків іншого типу. 

Особливості парламентської форми правління представлені 
на рис. 3. Це система, за якої «партія (або коаліція партій) з найбіль-
шим представництвом у парламенті (законодавчому органі) формує 
уряд, а її лідер стає прем’єр-міністром або канцлером. Виконавчі 
функції здійснюються членами парламенту, призначеними прем’єр-
міністром у Кабінет Міністрів» [26].  

Для «чистих» парламентських демократій характерне злиття 
(зрощення, сплав) влади, коли виконавча і законодавча гілки взаємно 
накладаються. У Великій Британії члени Палати Громад водночас є 
і членами Кабінету, а лідер парламентської більшості обіймає посаду 
прем’єра. Історично така система виникла за умов, коли протистоян-
ня відбувалося між монархом і парламентом при паралельному 
формуванні внутрішньопарламентського поділу політичних сил 
на промонархічну «позицію» (торі) та консервативну верхню палату 
і (про)парламентську опозицію (вігів) у палаті громад**. З ослаблен-
ням монаршої влади, перетворенням короля/королеви на символ 
                                                            

* Так було, наприклад, з намаганнями президента США В. Клінтона рефор-
мувати систему охорони здоров’я у 1994–1995 роках, коли в Конгресі домінували 
республіканці. 

** Це та початкова модель становлення парламентської моделі, яку францу-
зький політологі і правник Жан-Люк Шабо називає дуалістиною [див. 27]. З часом 
вона втратила свою дуалістичність, а заодно і врівноваженість, перетворившись на мо-
ністичну модель парламентського правління, яка за таких умов, як у Великій Британії, 
спрацьовує, а за інших – вимагає повернення їй колишньої дуалістичності через 
запровадження другого цетру прийняття рішень.  
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влади, а нижньої палати на головну арену законодавчої діяльності 
вирішальним фактором демократичного правління стає наявність си-
льної, інституціалізованої опозиції або, іншим словами, політичний 
розподіл влади. Саме політичний розподіл, базований на чітко струк-
турованій партійній системі, є головним інституційним запобіжни-
ком від узурпації влади однією політичною силою та її «вождем», 
компенсуючи відсутність жорсткого поділу повноважень між гілками 
влади, притаманного президентським демократіям. 

 

 
 

Рис. 3. Парламентська форма правління як система залежності 
 
На рис. 3 (ліве крило схеми) показано, що увесь процес прийнят-

тя та впровадження рішень щодо публічної політики перебуває у 
сфері впливу партії (або коаліції) більшості (ми тут абстрагуємося від 
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«вертикального розподілу» влади, тобто її децентралізації в тій чи 
іншій формі). Опозиційна партія (коаліція партій) впливає на якість 
цього процесу через критику правлячої партії під час днів уряду та 
готуючись до конкурентних виборів, на яких вона завжди має шанс 
здобути владу. Саме вибори є реальним вотумом довіри/недовіри 
правлячій партії чи коаліції, тоді як у парламенті за цієї системи 
механізм вотуму перебуває в руках партії більшості, з провідних полі-
тиків якої сформований уряд. І хоч формально члени уряду індиві-
дуально і колективно несуть відповідальність перед законодавчим 
органом, реально Кабінет Міністрів домінує над парламентом, а не 
навпаки. З цієї причини механізм вотуму недовіри прем’єру і його 
Кабінету практично ніколи не застосовується. Натомість, глава уряду 
може розпустити парламент, оголосивши вибори тоді, коли вважає це 
найбільш доцільним.  

Із сказаного випливає, що за парламентської форми правління 
залежність парламенту та уряду є щонайменше двосторонньою, а 
за сучасної тенденції до зростання ролі виконавчої влади в усіх по-
літичних системах (незалежно від форми правління) вплив уряду і 
його глави стає домінуючим. За певних суспільних обставин і персо-
нальних якостей лідера домінування останнього може дуже сильним 
(згадаймо Маргарет Тетчер). Якщо до цього додається слабкість, не-
інституціалізованість опозиції, то таке домінування може знайти в 
собі не менші загрози узурпації влади, ніж за президентської форми 
правління.  

Прихильники парламентської форми правління, зокрема, відо-
мий політолог-компаративіст А. Лійпгарт, обґрунтовуючи переваги 
парламентської моделі, на перше місце ставлять її ефективність: 
завдяки злиттю двох гілок влади вони працюють злагоджено, і це, 
начебто, є причиною вищого рівня економічного розвитку країн з 
парламентською формою правління. Навіть якщо проігнорувати той 
факт, що у випадку позитивної кореляції двох змінних ми насправді 
не знаємо достеменно, що є причина, а що наслідок, ця аргументація 
не видається переконливою*, бо в такому разі навіть не ставиться 

                                                            
* Скептично ставлячись до обгрунтованості причинно-наслідкового зв’язку фор-

ми правління і економічного зростання, хочу зауважити, що з таким самим успіхом 
можна було б приписати економічні успіхи наявності інституту монархів, який збе-
рігся у 10 європейських країнах, які якраз і є парламентськими демократіями. 
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питання про ті специфічні умови, за яких притаманне парламентській 
системі злиття влад не перешкоджає збереженню свободи і тому мо-
же забезпечувати ефективне правління, успішні реформи та економіч-
не зростання.  

Не будемо забувати, що у працях ідейного батька ідеї розподілу 
влади Ш. Монтеск’є наголос робився на тому, що тільки структурне 
розмежування (separation) гілок влади здатне протистояти тенденціям 
установлення тиранічного уряду; тільки воно дає змогу зберігати сво-
боду. Тому питання, яке нас в Україні має цікавити, зводиться до 
того, чи може бути парламентська модель в умовах нестійких (непов-
них, ілліберальних) демократій, зокрема, на пострадянських теренах, 
кращим інструментом для збереження свободи і уникнення свавіль-
ного правління, ніж змішана або президентська. На нього я маю не-
гативну відповідь, що ґрунтується на наступних міркуваннях.  

Парламентська модель виникла й успішно функціонує за умови 
існування інституціалізованої опозиції; остання забезпечує політич-
ний розподіл влади, що до певної міри компенсує відсутність чіткого 
розмежування між законодавчою і виконавчою гілками влади. Крім 
того, опозиція є лояльною, тобто, так само як і правляча партія (пар-
тії) визнає існуючу політико-правову систему і дотримується прита-
манних їй правил та процедур. І правляча, й опозиційна політичні 
сили покладаються на демократичні вибори як остаточного арбітра 
щодо питання, хто має правити країною в наступний період і якої 
політики буде дотримуватися після приходу до влади. «Політична 
гойдалка» поперемінного правління є атрибутом як інституційного 
дизайну, так і політичної культури таких країн.  

Не менш важливою для успішної економічної політики є суспіль-
но-політична стабільність. Її здатні забезпечити тільки ті системи, які 
спираються на добре інституціалізовану, не подрібнену й не поляри-
зовану партійну систему (як у Великій Британії). В іншому випадку 
(як у Франції під час ІІІ та ІV республіки) нестримна між-партійна 
боротьба веде до нестійкості урядів, а відтак і до слабкості та не-
ефективності їхньої політики. «Британський парламентський режим, – 
зазначає французький правник і політолог Ж.-Л. Шабо, – спирається 
однаковою, якщо не більшою, мірою на двопартійну систему, а не на 
писані і неписані конституційні норми. Це дозволяє зрозуміти його 
стабільність і логіку: механізм чергування при владі замінює собою 
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принцип спеціального врівноважування влади, а синхронна «проба 
сил» на користь будь-якої з них заміщається можливістю успадкувати 
владні повноваження через проміжок часу» [27] (курсив мій – А.К.) 
Заради механізмів такого урівноважування Франція перейшла від 
парламентської до змішаної моделі у 1958 році. Ж.-Л. Шабо розглядає 
цей перехід як засіб «раціоналізації» чистої, моністичної парламент-
ської моделі. Досвід Франції та Італії повоєнних років продемонст-
рував, що притаманне парламентській моделі злиття влад, відсутність 
чіткої системи стримувань і противаг за наявності в країні партійної 
системи атомізованого чи поляризованого типу спричинює постійну 
парламентсько-урядову нестабільність та неефективне урядування.  

Орієнтири і процес вибору форми правління в Україні. Фак-
торів, які становлять основу успішного функціонування парламент-
ської моделі, немає в нинішній Україні (як і в більшості інших 
пострадянських країн).  

По-перше, нині в Україні немає не те що стійких і неполяризова-
них, а взагалі нормальних політичних партій, навіть таких, які були 
ще 10-15 років тому. Партійна система перебуває на порозі повної 
реструктуризації. Постає питання: хто і як за таких умов буде забез-
печувати стабільність урядів і урядових коаліцій у парламенті? За 
наявності корупції та впливу «грошових мішків» на парламент ста-
більність може бути тільки антидемократичною, проолігархічною 
та/або авторитарною. Тож на успішні реформи, які приведуть до еко-
номічного зростання, годі сподіватись. 

По-друге, у Верховній Раді України немає добре інституціалізо-
ваної лояльної опозиції, яка могла б протистояти правлячій більшості. 
А це означає, що зберігається загроза концентрації влади в руках 
«партії влади» та її лідера. Те, що зараз роблять президенти, стягуючи 
під себе та свою адміністрацію усі формальні і неформальні важелі 
впливу на ухвалення рішень, за парламентської системи тій самій 
культурі і за відсутності противаги будуть робити прем’єри – з тією 
різницею, що їм це робити буде значно легше, адже вони матимуть 
«свою» парламентську більшість та всі повноваження виконавчої 
влади. Обраний у парламенті, слабкий президент-символ противагою 
стати не може. Не порожнім, особливо в умовах сучасної війни, є для 
України і поняття лояльності політичної опозиції. Воно безпосеред-
ньо стосується проблем національної єдності і безпеки, без чого 
неможливі ані стабільність, ані успішний економічний розвиток. 
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По-третє, не маючи належно розвиненої політико-правової куль-
тури, яка втримувала б політичний процес у рамках прописаних пра-
вил та процедур, Україна зате має 70-літню традицію однопартійного 
(партійно-вождистського) правління в радянський час. Завдяки цій 
традиції спочатку ліві сили, а з їх занепадом – олігархічні партії стали 
палкими прихильниками саме парламентської системи, бо вони зна-
ють різні (не обов’язково законні) способи спочатку форматування 
парламентської більшості, а потім керівництва нею і країною через 
умовний ЦК чи Політбюро. Те, що на його чолі стоятиме прем’єр, 
а не Президент, суті справи не міняє.  

Отже, чисто парламентська система для України не годиться ані 
з погляду запобігання узурпації влади, яка тільки полегшиться через 
відсутність інституційних противаг і сильної та стійкої лояльної опо-
зиції; ані з точки зору ефективного урядування, яке може погіршитися 
через нестійкість урядів та інтриги у структурно подрібненій Вер-
ховній Раді; через ті самі причини ця форма правління не сприятиме і 
зміцненню національної єдності та гарантуванню державної безпеки.  

У статті аналізуються переважно недоліки двох «чистих» моде-
лей урядування та ті загрози, які вони містять у собі для демократії і 
державної стабільності, якщо їх реалізувати у дуже непростих (не-
зрілих, з точки зору демократичного розвитку і панування права) 
умовах України. Акценти поставлені таким чином навмисне, щоб 
показати маніпулятивний характер розмахування прапором начебто 
«істинно демократичної» парламентської республіки і застерегти від 
можливих чергових розчарувань, коли буде страчено значну кількість 
років на випробування «нової моделі», а наслідком стане переко-
нання, що інституційної «панацеї» на наші біди не існує.  

Інше застереження полягає в тому, що не можна перебільшувати 
значення інституційного дизайну взагалі. Інституційно-організаційні 
зміни важливі за умови впровадження правового порядку. Вони не 
є панацеєю, бо культура також має велике значення, і багато недоліків 
у функціонуванні політичних інституцій зумовлені саме культурою, 
яка змінюється повільно. До культури, в умовах України, додаються 
панівні неформальні правила політичної взаємодії, які дуже глибоко 
вкоренились у середовищі правлячого класу (економічних та полі-
тичних владоможців, істеблішменту) і здатні спотворити будь-який 
хороший дизайн, якщо в ньому не передбачені певні антидоти на ці 
чинники.  
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То що ж, форма правління взагалі неважлива? Ні, так сказати не 
можна, бо це та частина трансформації, яка піддається свідомим 
впливам (дизайнуванню, проектуванню), а отже, з неї можна і треба 
починати, створюючи вигідні інституційно-правові та організаційні 
умови для подальших глибоких змін. Однак проектування конститу-
ційних засад державного ладу має відбуватися не за столом у якогось 
політика, а на рівні загальнонаціонального дискурсу, що має розгор-
нутись у процесі реалізації установчої влади народу, для чого мають 
бути відкриті шлюзи – якщо не з доброї волі політиків, то під тиском 
громадськості. Україні потрібен не проект іншої форми правління, 
написаний радниками якогось окремо взятого політика, а складна і 
тривала робота, спрямована на трансформацію усіх складових сус-
пільно-політичної системи (див. рис. 1)*. Конституційна реформа 
має стати складовою частиною цієї всезагальної трансформації, але 
здійснюватися вона повинна у публічному діалозі влади, експертів 
і народу.  

Починаючи з кінця 1990-х рр. жоден з державних діячів – іні-
ціаторів конституційної реформи в Україні – не запропонував відкри-
того деліберативного процесу вироблення моделі державного прав-
ління з урахуванням публічно висловленої та обговореної думки 
експертів і народу, а також не потурбувався про вибір підходящого 
часу для ухвалення нової Конституції; натомість кожен вихоплює, 
немов фокусник з рукава, все нові й нові законопроекти Основного 
закону держави тоді, коли влада вислизає з його рук або коли падає 
його рейтинг. Щоб змінити такий стан справ, необхідно відібрати в 
політиків право ініціативи у створенні нової Конституції і передати 
його народу – відповідно до всім добре відомої ст. 5 Конституції, у 
пункті третьому якої стверджується, що «право визначати і змінювати 
                                                            

* Говорячи про необхідність тотальної зміни системи в Україні, відомий учений 
Богдан Гаврилишин зазначає, що в Україні має відбутися «тотальна трансформація» – 
від економіки до політичної еліти. «Фундаментальні зміни мають торкнутися всіх 
органів влади. Нинішнє політичне середовище треба повністю міняти. Також – ре-
формувати соціально-політичну систему». «Якщо почати вже, – додає вчений, – то 
реальні зміни побачимо десь за 7-8 років». (Богдан Гаврилишин:  «Нинішнє політичне 
середовище треба повністю міняти» 18.06.2015. – Електронний ресурс – Режим дос-
тупу: http://1-12.org.ua/2015/06/18/3560). 
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конституційний лад належить виключно народові і не може бути 
узурповане державою, її органами або посадовими особами» [28]*.  

«Визначати і змінювати конституційний лад» – не означає просто 
затверджувати на референдумі кимось випрацюваний у закритому 
режимі документ. Має бути, нарешті, реалізована установча влада 
народу через скликання Конституційних (Установчих) зборів, які 
свою місію завершать із прийняттям нової Конституції, а її творці 
не братимуть участі в політиці щонайменше упродовж десяти нас-
тупних років.  

Громадські лідери, які нині опрацьовують і популяризують цю 
ідею (І. Коліушко, Т. Стецьків, В. Філіпчук, Г. Друзенко, В. Подгорна 
та інші), обґрунтували питання про Установчі збори теоретично і вий-
шли на шлях його уведення у правове поле України. Зокрема, у січні 
2016 р. у Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про процедуру 
підготовки проекту нової Конституції України» [29]. Експерти Між-
народного центру перспективних досліджень та Центру політико-
правових реформ за підтримки фонду «Відродження» провели аналіз 
світового досвіду внесення змін до конституцій та опублікували по-
сібник «Оновлення Конституції як завершення революції», у якому 
проаналізували теоретичні питання і досвід участі громадськості 
інших країн в ухваленні конституції установчою владою народу та 
сформулювали свої пропозиції для України [30]. 

У короткочасному вимірі перспективи конституційного пере-
завантаження визнають не дуже обнадійливими, бо теперішні дер-
жавні діячі (від Президента до колишнього засновника Руху «Третя 
Республіка» Юрія Луценка) під тягарем проблем війни та корупції, 
а також зниження підтримки народу відмовилися від ідеї глибокої 
конституційної реформи, покладаючись водночас на «протягування» 

                                                            
* Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 5 див. у Рішенні Кон-

ституційного Суду № 6-рп/2005 від 05.10.2005, де сказано: «Тільки  народ має право 
безпосередньо шляхом всеукраїнського референдуму визначати конституційний лад в 
Україні, який закріплюється Конституцією України, а також змінювати конституцій-
ний лад внесенням змін до Основного закону України в порядку, встановленому його 
розділом ХIII. Належне виключно народові право визначати і змінювати консти-
туційний лад в Україні не може бути привласнене у будь-який спосіб державою, її 
органами або посадовими особами».  (Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-05)  
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певних (прийнятних або ні) змін до чинної Конституції через Вер-
ховну Раду. Ця діяльність, спрямована на внесення часткових, 
точкових змін до Конституції, жодним чином не повинна заважати 
паралельній роботі над підготовкою всеосяжної конституційної ре-
форми, яка має шанс бути реалізованою у більш довгостроковій перс-
пективі. На неї є запит у суспільстві, і вона, окрім розв’язання 
окреслених вище проблем легітимності та деліберації, дає змогу 
прискорити селекцію еліти нового покоління. 

Підсумки. Україна перебуває в ситуації незавершеної революції, 
оскільки не знята вимога інституційного перезавантаження системи. 
Щоб створити стійкий конституційний порядок, треба розпочинати 
нормальний конституційний процес з реалізацією установчої влади 
народу, за участі усіх груп суспільства, усіх суспільних акторів. Оста-
точне слово в цьому процесі мають сказати Конституційні збори 
(Конституанта, Конституційна Асамблея) як орган одноразової реа-
лізації установчої влади народу.  

Конституція має стати результатом широкого деліберативного 
процесу, новою суспільною угодою влади і народу, що легітимізує 
політичну систему. Вона мусить містити дієвий механізм стримувань 
і противаг, щодо якого має відбутися серйозна дискусія експертів, 
громадських діячів і політиків, бо в умовах посттоталітарного суспі-
льства його створити дуже непросто. Було б ідеально (хоч на сьогодні 
й мало реально), щоб цей процес підтримав та очолив Президент, не 
диктуючи своїх уявлень про бажаний результат.  

Важливою складовою частиною зміненої Конституції має бути 
зафіксована в ній форма державного правління. Якою вона має бути? 
Аналіз особливостей поки що не випробуваної в Україні парламент-
ської моделі (в її «чистому», моністичному варіанті) спонукає засте-
регти проти ілюзій щодо начебто її особливої демократичності та 
універсальності в застосуванні. Вона справді добре підходить для 
певних умов, але не буде ані більш демократичною, ані більш ефек-
тивною у специфічних умовах України. Агітація за неї з боку окре-
мих політиків має маніпулятивний характер і ставить перед собою 
одну ціль – полегшення приходу до влади певних політичних сил 
чи політиків. 

Взагалі, немає ідеальної форми державного правління. Прези-
дентська має дві головні вади: 1) надмірна концентрація уваги на 
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особі президента як обраного народом носія суверенної влади, а отже, 
спокуса та чималі можливості для перетягування ним владної 
«ковдри» на себе; 2) виникнення «глухих кутів» у протистояннях 
президента з парламентом, що гальмує процес реформ, знижує ефек-
тивність політики та містить загрози національній безпеці. Парла-
ментська в наших умовах таїть у собі загрози: 1) або партійної 
(кланово-олігархічної) диктатури – через відсутність достатніх проти-
ваг та потенційну можливість бути використаною для партійно-вож-
дистського панування за допомогою маніпуляцій у парламенті і з пар-
ламентом; 2) або охлократизацію політики через нестійкість коаліцій 
та урядів у країні з несформованою партійною системою, а отже, 
загрози національній єдності та державній стабільності і безпеці. 

На питання, яка ж форма правління найкраще підходить для 
України, можна відповісти так: визначати форму правління наперед – 
це ставити воза поперед коня. Теоретично, будь-яка форма правління 
може бути доброю з точки зору ефективності та демократичності, 
якщо в ній буде закладена відповідна система стримувань та про-
тиваг, які будуть дієвими супроти небезпек саме даної країни. 
Франція свого часу перейшла на змішану, парламентсько-президент-
ську модель відповідно до своїх потреб і особливостей французького 
політикуму. В Україні теж має бути випрацювана по-своєму «ра-
ціоналізована» система розподілу влади, яку не можна визначити на 
основі опитування громадської думки чи думки окремих експертів 
без належного її обговорення.  

Однією з найскладніших є проблема врахування особливостей 
українського суспільства, таких як: відсутність справжніх політичних 
партій та інституціалізованої лояльної опозиції; наявність корупції 
в законодавчому органі; слабкість, недієздатність і корумпованість 
судової гілки влади; потужний вплив олігархів та тіньових інтересів 
загалом на політичні партії і політичний процес; звичка політичних 
акторів керуватися неформальними правилами тіньових середовищ; 
високий рівень популізму і залежності значної частини політиків від 
залаштункових гравців; низький рівень життя, що робить виборців 
спокусливими на усілякі подачки на виборах, нестійкими у своїх 
політичних прихильностях та чутливими до маніпуляцій; високий 
рівень політичної недовіри і розчарованості; амбівалентне ставлення 
громадян до закону.  
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Не всі вони можуть бути враховані однаковою мірою і одно-
часно. Проте, якщо форма правління визначатиметься Установчими 
зборами, вона відобразить досягнутий рівень загальносуспільного 
консенсусу з багатьох питань і підвищить легітимність схваленої Збо-
рами системи влади. Наперед можна сказати лиш те, що, враховуючи 
складну й багаторівневу структуру українського суспільства та його 
низьку правову культуру, сподіватися на прості (чисті) форми прав-
ління не варто. Натомість, варто зберегти і навіть ускладнити 
змішану форму правління, забезпечивши максимум горизонтальних 
та деякі вертикальні противаги й усунувши з неї усі недоречності, що 
є наслідком панування лівих сил у парламенті в 90–ті роки та поспіху 
під час реформи 2004 р. Конкретні параметри інституційного дизайну 
викристалізуються у процесі загальнонаціональної дискусії, співпраці 
експертів з народом і політичними діячами.  

Реформуючи конституційний лад, слід також враховувати, що 
форма правління, хоч і важлива, але тільки одна його частина. Вона 
створює каркас системи владних стосунків, запроваджує певну сис-
тему стримувань і противаг, яка важлива як для запобігання узурпації 
влади, так і для налагодження ефективного управління країною. 
Разом з тим, недостатньо змінити форму правління, щоб у країні 
відбулися істотні зміни в політико-правових відносинах та політич-
ному режимі. Реформи політичних і суспільно-економічних відно-
сини мають бути значно ширшими. 
 
_______________________________ 
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Фелікс Рудич 
 

ВЛАДА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ:  
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ 

 
Влада в незалежній Україні – одна із актуальних досліджуваних 

проблем політичної науки. Цій проблемі, її методологічному контекс-
ту присвячена пропонована стаття. 

Ключові слова: влада, політична система. 
Rudych F. The government in independent Ukraine: methodolo-

gical context. The power in independent Ukraine is one of most actual 
problem of political science. The problems of power and its methodolo-
gical contest are analyzed in this article. 

Key words: power, political system.  
 
Трансформація політичної системи України досить активно 

досліджується науковцями різних галузей знання [1–5]. 
За роки незалежності Українська держава відбулася за всіма 

формальними вимірами: незалежність, суверенітет і недоторканність 
кордонів визнано світовим товариством, країна стала рівноправним 
членом багатьох міжнародних організацій і об’єднань, зокрема, Ради 
Європи, укладені угоди про співробітництво з провідними міжнарод-
ними союзами – ЄС і НАТО, вдалося набути без’ядерного статусу, 
обрала демократичний тип суспільного устрою. 

Завершився початковий етап перехідного періоду – проголошен-
ня незалежності й набуття атрибутів державності – і Україна перейш-
ла до етапу розвитку демократичних процесів, політичного та еко-
номічного облаштування. Незалежна Україна, подолавши складний 
конституційний шлях – від Декларації про Державний суверенітет 
України (16 липня 1990 р.), укладання Конституційного договору між 
Президентом України і Верховною Радою України (8 червня 1995 р.) – 
до прийняття Конституції України 28 червня 1996 р., прагне набути 
контурів сучасної повноцінної, цивілізованої держави, довершити 
політичну та економічну визначеність.  

Криза, якої зазнала Україна на зламі ХХ–ХХІ ст., є системною за 
своїм характером.  
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«Оксамитові» революції наприкінці 1980-х рр., що прокотилися 
країнами Центральної і Східної Європи, зламали соціалістичний 
устрій цих держав. Український сценарій трансформації і набуття 
незалежності наближається до цих революцій і альянс екс-комуніста 
Леоніда Кравчука з національно-демократичним рухом повністю 
можна зіставити зі східноєвропейскими «круглими столами»[6]. 

Слід зазначити, що на початковому етапі Україна прагнула 
створити соціально-політичні інституції за європейським зразком. 
Проте відсутність системного підходу до формування політичних 
структур призвела до протистояння різних гілок влади, зрештою, 
до неодноразової кризи влади загалом, втрати її авторитету серед 
населення. 

Влада – одна з фундаментальних засад суспільства. Вона вияв-
ляється скрізь, де є усталені об’єднання людей: у сім’ї, виробничих 
колективах, різних організаціях і закладах, у державі. Влада – це 
здатність системи забезпечити виконання її елементами прийнятих 
зобов’язань, спрямованих на реалізацію колективних цілей. За слова-
ми Бертрана Рассела, «влада може бути визначена як реалізація 
намічених цілей» [7]. 

XX сторіччя знаменувало перехід усіх західноєвропейських дер-
жав до практичної реалізації ідеї поділу влади відповідно до власних 
можливостей, політичних цілей та історичних традицій. Поділ влади – 
провідний механізм функціонування всіх видів політичної влади, 
характерна для демократичної держави система функціонування вла-
ди, згідно з якою законодавча, виконавча й судова влада здійснюють-
ся різними особами. Тільки узгодження дій усіх трьох гілок влади 
спроможне забезпечити функціонування та стабільний розвиток 
держави.  

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

Систему державної влади за Конституцією в Україні складають: 
Глава держави – Президент України; орган законодавчої влади – 
Верховна Рада України; органи виконавчої влади – Кабінет Міністрів, 
обласні та районні державні адміністрації і органи судової влади.  

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ, який 
здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та 
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органи місцевого самоврядування. Легітимність влади, таким чином, 
виходить від народу, який через вибори виявляє свою волю і кон-
тролює владні структури. За територіальним і адміністративно-
територіальним устроєм Україна є унітарною державою: єдина 
Конституція, єдине громадянство; єдина система права; єдина судова 
система; єдина система органів державної влади. Підкреслимо: 
державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 
виконавчу і судову. Конституція визначає і гарантує самоврядування. 

Згідно з Конституцією Главою держави з правом виступати від її 
імені є Президент України. Він є гарантом державного суверенітету, 
територіальної цілісності, додержання Конституції України, прав і 
свобод людини і громадянина. 

Президент України обирається громадянами держави шляхом 
таємного голосування на основі загального, рівного і прямого вибор-
чого права терміном на 5 років. Кандидат на президентський пост 
має бути громадянином України, жити в Україні до дня виборів не 
менше 10 років, мати право голосу, володіти державною мовою. 
Президент може перебувати на своїй посаді не більше двох термінів 
підряд, а бути обраним утретє тільки після того, як цю посаду обій-
мала інша особа. Президенту України заборонено мати інший пред-
ставницький мандат, обіймати посади в державних або громадських 
органах, займатися підприємницькою діяльністю.  

Глава держави користується правом недоторканності на час ви-
конання повноважень. За посягання на честь і гідність Президента 
України винні особи притягаються до відповідальності на підставі 
закону. 

Президент України забезпечує державну незалежність, націона-
льну безпеку і правонаступництво держави; представляє державу в 
міжнародних відносинах, здійснює керівництво її зовнішньополітич-
ною діяльністю; очолює Раду національної безпеки та оборони Ук-
раїни, є Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України; 
призначає позачергові вибори до Верховної Ради України та при-
пиняє повноваження парламенту. 

Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної 
Ради України ухвалюється Президентом після консультацій з Го-
ловою Верховної Ради, його заступниками та лідерами депутатських 
фракцій. 
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Президент України здійснює також інші повноваження, які, 
відповідно до Конституції України, належать до його компетенції. 

Конституція України передбачає припинення повноважень Пре-
зидента України за його відставки, неможливості виконувати свої 
повноваження через стан здоров’я або усунення з поста внаслідок 
імпічменту в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. 
Якщо повноваження Президента України припиняються достроково, 
виконання його обов’язків на період до обрання і вступу на пост 
нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради 
України. 

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – 
Верховна Рада України, конституційний склад якої – чотириста п’ят-
десят народних депутатів, обраних на основі загального, рівного і 
прямого виборчого права. Обирається вона за змішаною системою 
на 5 років, працює в режимі чергових і позачергових сесій.  

Уся організація роботи Верховної Ради здійснюється відповідно 
до вимог Конституції і прийнятого парламентом Регламенту своєї 
діяльності. 

У Верховній Раді за результатами виборів і на основі узгодження 
політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до 
якої входить більшість народних депутатів Верховної Ради. 

Верховна Рада України за пропозицією Президента України або 
не менш як однієї третини народних депутатів України від консти-
туційного складу Верховної Ради може розглянути питання про від-
повідальність Кабінету Міністрів України та ухвалити резолюцію 
недовіри Уряду України більшістю від Конституційного складу 
Верховної Ради України.  

Вищим органом в системі органів виконавчої влади є Кабінет 
Міністрів України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед 
Президентом України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді. 
До складу Кабінету Міністрів входять Прем’єр-міністр, віце-прем’єр-
міністри, міністри. 

Основою діяльності Кабінету Міністрів є Програма уряду, яку 
ухвалює Верховна Рада України. Верховна Рада здійснює фінансовий 
контроль за діяльністю уряду шляхом затвердження державного 
бюджету та прийняття рішення щодо звіту про його виконання. 
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Прем’єр-міністр керує роботою Кабміну, спрямовує її на виконан-
ня Програми діяльності уряду, схваленої Верховною Радою України.  

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севас-
тополі здійснюють місцеві державні адміністрації.  

Новим для України соціальним інститутом є місцеве самовря-
дування. 

Відповідно до законодавства України місцеве самоврядування 
є правом територіальних громад (мешканців сіл, селищ та міст) са-
мостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Консти-
туції і законів України. 

До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної рад 
входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, ра-
йону, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права 
шляхом таємного голосування. Строк повноважень рад становить 
п’ять років. 

Територіально громади на основі загального, рівного, прямого 
виборчого права обирають шляхом таємного голосування, відповідно, 
сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий ор-
ган ради та головує на її засіданнях. 

Голова районної та голова обласної ради обираються відповід-
ною радою і очолюють виконавчий апарат ради. 

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування 
є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, 
земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад. 
Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування. 

Отже, влада органів місцевого самоврядування є похідною від 
державної влади, яка передає територіальним громадам та утвореним 
ними органам у межах, передбачених чинним законодавством, певну 
частину повноважень державних органів – для здійснення виконав-
чої влади на місцях. 

Система судової влади України відповідно до нового закону 
«Про судоустрій і статус суддів», прийнята Верховною Радою 2 черв-
ня п.р., складається з місцевих суддів, апеляційних суддів і Вищої 
ради правосуддя. З 1 січня 2017 року після атестації зарплата 
суддів місцевих судів буде 23 тис.грн, апеляційних суддів – майже 
39 тис.грн. Більше всіх будуть отримувати у Верховному Суді – 
116 тис.грн.  
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Сергій Головатий: «Конституційними змінами в сфері правосуд-
дя вибудовується нова система юридичної України» [8]. 

Наголосимо: створення чіткого механізму стримувань і противаг, 
а головне – неухильне дотримання Конституції України всіма гілка-
ми влади – неодмінна умова зміцнення демократичних засад в управ-
лінні державою. 

Винятково важливу роль у процесі формування владних струк-
тур відіграють політичні партії. Політична партія – добровільне 
об’єднання громадян, яке виражає інтереси певних соціальних верств 
і груп, бере участь у процесах здобуття, утримання і впливу на дер-
жавну владу та прагне досягти цієї влади шляхом обрання своїх 
членів на державні посади, причому влада стає засобом для реалізації 
політичної програми такого об’єднання.  

За нинішніх умов політичні партії України ще не виконують дос-
татньою мірою системотворчого призначення. Сьогодні можна гово-
рити лише про багатопартійність, яка, відмовляючись від атомізова-
ного розмаїття з великою кількістю дрібних маловпливових партій, 
поступово стає партійною системою з її класичним розмежуванням 
на лівих, центр і правих.  

У практичній діяльності політичні сили, які прийшли останнім 
часом до влади, зіткнулися з величезними труднощами, масштаби та 
серйозність яких, судячи з усього, перед здобуттям важелів дер-
жавного управління усвідомлювалися не повною мірою. На Сході 
України точиться війна. Дезорганізована економіка, спустошена каз-
на, зубожіння величезної кількості населення роблять дедалі проб-
лематичнішим у короткий термін змінити на краще становище в 
країні, життя людей. 

У 2014 році в Україні сформовані нові владні структури. 
25 травня 2014 року Україна обрала Президента вже в першому 

турі виборів. 
Під час інавгурації Президент виступив з програмною промовою, 

яка лягла в основу його політичної діяльності. Серед іншого, Прези-
дент висунув низку ініціатив для встановлення миру в країні. Окремі 
його положення перейшли в Мінські домовленості про припинення 
бойових дій (вересень 2014, лютий 2015 р.). Йдеться, зокрема, про 
децентралізацію влади, амністію для тих, хто не скоїв особливо 
тяжких злочинів, дострокові місцеві вибори в Донбасі. Верховна 
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Рада за ініціативи Президента ухвалила закони про удосконалення 
судової реформи. 

На думку експертів, за час, що минув, Президент значною мірою 
зміг заморозити конфлікт у Донбасі, проект реформи децентралізації 
внесено в парламент, збільшено кількість Збройних сил України до 
250 тисяч осіб, більш-менш успішно проводяться переговори з за-
хідними партнерами [9]. 

Очевидно, що об’єктивні труднощі, з якими довелося зіткнутися 
Петру Порошенку в період свого президенства, дають підстави для 
деякої поблажливості в оцінці його роботи. Проте час авансів прой-
шов. Настав час виконувати обіцянки. 

Якщо в перший рік президенства головним викликом була війна 
і, до честі Президента, її удалося призупинити, то зараз основний 
виклик для Глави держави – внутрішньополітичні проблеми – 
піднесення економіки і боротьба з корупцією. 

Володимир Фесенко: «Президенту вдалося заявити про себе як 
про ключову фігуру в політичній системі. У нас хоч і парламентсько-
президентська форма правління, але Президент відіграє ключову роль 
у цій системі. Це його особисте досягнення» [10]. 

При цьому Президенту слід більш зважено підходити до вирі-
шення ідеологічних питань. Відмова від Дня захисника Вітчизни 
23 лютого і прив’язка Дня захисника України до дати заснування 
УПА, також як і закон про тотожність комуністичного і нацистського 
режимів неоднозначно сприйняті в суспільстві [11]. 

Позачергові вибори у Верховну Раду України VІІІ скликання 
за змішаною системою відбулися 26 жовтня 2014 року. У виборах взя-
ли участь понад 60 відсотків українських громадян. П’ятивідсотковий 
бар’єр подолали «Народний фронт», «Блок Петра Порошенка», «Са-
мопоміч», «Опозиційний блок», «Радикальна партія» і «Батьківщина». 

Своє перше засідання Верховна Рада України провела 27 листо-
пада. Головою Верховної Ради України обрано Володимира Гройс-
мана. Сформовано коаліцію, до складу якої ввійшли народні депутати 
обраних політичних партій, крім «Опозиційного блоку». Прем’єр-
міністром Кабінету Міністрів України обрано Арсенія Яценюка. Пар-
ламент затвердив склад нового Уряду, до якого ввійшли також три 
іноземці. 
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На черговому засіданні Парламент обрав першим заступником 
Голови Верховної Ради Андрія Парубія і заступником Оксану Си-
роїд. До речі, вона стала першою жінкою в Президії за всю історію 
незалежної України.  

Перед Президентом, парламентом, урядом країни на весь зріст 
постало завдання подальшого зміцнення незалежності держави, збе-
реження стабільності та міжнаціональної згоди, протистояння спро-
бам розколоти країну за ідеологічними та національними відзнаками, 
безвідкладного вирішення питань внутрішньої і зовнішньої політики, 
а головне – досягнення миру в країні. 

Однією з найскладніших проблем сучасного державотворення 
є формування механізму стримувань і противаг у діяльності законо-
давчої і виконавчої гілок влади. Згідно зі змінами до Конституції 
України відбувся перерозподіл владних повноважень на користь Вер-
ховної Ради і Кабінету Міністрів України. Звузилося коло повнова-
жень Президента і особливо його адміністрації, на яку покладено 
аналітичні та прогностичні функції, підготовку документів для Глави 
держави. 

У владних структурах мають працювати дібрані за конкурсом 
люди за достатнім рівнем професійного досвіду, школи життя, авто-
ритету. Управлінська еліта повинна мати політичну культуру, тобто 
досконало знати закони суспільно-політичного устрою, професійно 
застосовувати ці знання у своїй сфері, вміло налагоджувати взаємо-
відносини з колегами й на цій основі дотримуватися політичної ко-
ректності. Періодично слід проводити атестацію всього корпусу дер-
жавних службовців на відповідність посадам, які вони обіймають. 

Одна з наболілих проблем – викорінення корумпованості в 
державному апараті. Для боротьби з корупцією недостатньо, хоча 
й важливо, щоб найвищі посадові особи держави були порядними 
людьми. Небезпека таїться в їхньому оточенні. Тут непоодинокими є, 
як свідчить реальність, випадки хабарництва. Концептуальною осно-
вою нормативно-правових засобів боротьби з корупцією має бути 
не документування наслідків цього негативного явища, а створення 
умов, які унеможливлювали б корупційні прояви. Американський 
державний діяч Томас Джефферсон стверджував: «Протистояти 
корупції і тиранії треба до того, як вони заволодіють нами. Краще 
взагалі не пускати вовка у вівчарню, ніж сподіватися на те, що зумієш 
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видерти йому зуби й кігті після того, як він туди увійде» [12]. Якщо 
тенденцію хабарництва не подолати, наслідком може стати станов-
лення такого суспільного устрою, в якому навіть за чітко визначених 
повноважень різних гілок влади чесність, порядність і професіоналізм 
перестануть сприйматися як моральні орієнтири соціальної поведін-
ки, а така країна буде виведена з кола цивілізованих держав. 

На сучасному етапі для українського народу сильна демократич-
на влада є нагальною потребою. Нагадаємо, Аврам Лінкольн стверд-
жував, що «демократія – це влада народу, влада, яку здійснює народ, 
влада в інтересах народу» [13]. Сила демократичної влади (а перс-
пектива лише за такою владою) значною мірою ґрунтується на довірі 
народу, його активній, зацікавленій участі у здійсненні державної 
політики. Для здобуття такої довіри поряд з іншими передумовами 
визначальними є дії самої держави, її владних структур, які мають 
бути етично мотивовані. Йдеться про якісні зміни самої держави й 
характеру її відносин із громадянами. Держава не є замінником 
моралі, вона продовжує, доповнює її. Головним «дефіцитом» україн-
ської демократії є нехтування законів і непрацююча Конституція. 
Провідні статті Основного закону порушуються або не виконуються. 
Судова система залежна від виконавчої влади, політичних інтересів і, 
як наслідок, корумпована. 

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

Діяльність громадян на підтримку своєї влади є вирішальним 
соціальним ресурсом демократичної держави. В Україні поки що 
цього не сталося. Штучно створено унікальну спекулятивну й кри-
мінальну буржуазію, метою якої є не економічне зростання країни, 
а власне збагачення. За кордон вивозяться сировина та матеріали, 
там-таки розміщується здобутий унаслідок обкрадання народу капі-
тал. Кримінальна й напівкримінальна буржуазія рветься (і не без-
успішно) до влади.  

Володимир Гройсман: «Що у нас відбулося. Адже за всі ці роки 
ми побудували пострадянську корумповану країну. Тобто, є стійка 
система, яку треба зламати і вибудувати нову. І вона буде чинити 
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опір і робити все для того, щоб зберегтися. Але вона вже непри-
датна для життя» [14]. 

Чинна на сьогодні політична система – це система транспартій-
ної корупції, в якій різні партії сваряться на публіці, а в середині – 
зв’язані бізнес-інтересами, які для них є визначальними. При цьому 
культивується всемогутність грошей. А це – прямий шлях до ко-
рупції. Відповідно до європейських вимірювань демократія – це 
державний механізм, що ефективно діє на користь країни, а не групи 
політиків, це чітке розмежування повноважень між гілками влади, 
це професійно працюючий Уряд, який підтримує стабільна більшість 
у парламенті, і незалежна судова влада, дієва боротьба з корупцією, 
це консенсус політичного класу і суспільства щодо стратегічно важ-
ливих для країни питань [15]. 

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

Отже, якщо говорити загалом про модель державно-політич-
ного устрою в сучасній Україні, мається на увазі, що парламент 
ухвалює закони, Президент є Главою держави, Прем’єр-міністр та 
його Кабінет здійснюють виконавчу владу. Владні структури, насам-
перед законодавчі органи, формуються за участю політичних партій. 
У такій державі чітко розподілені функції та повноваження законо-
давчої, виконавчої та судової влади. Головним у ній є верховенство 
закону в усіх сферах громадського життя. Йдеться про соціально-
правову державу та громадянське суспільство. 

Нині в Україні всі зрозуміли, що після розвалу СРСР і здобуття 
незалежності у нас так і не склався новий порядок, який забезпечував 
би її успішний розвиток. Країна, яка ще недавно входила до десятки 
найбільш розвинених держав Європи, після проголошення незалеж-
ності опинилася відкинутою на десятиріччя назад, майже на узбіччя 
світового прогресу. Це підтверджують і міжнародні незалежні 
рейтинги [16]. Україна отримала лише 71-ше місце серед 144 країн 
у рейтингу успішних країн.  
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Як відомо, Радянський Союз уже в кінці 70-х років ХХ століття 
зіткнувся з серйозними економічними проблемами, які негативно 
впливали на стан справ у суспільстві. Труднощі, які виникли, скоріше 
всього можна було подолати. Але для цього потрібно було, щоб на 
чолі країни з’явився лідер, який би володів стратегічним баченням 
виходу країни із кризи, мав для цього відповідні культуру і вольові 
якості. Розпад СРСР і відмова східноєвропейських держав від соціа-
лістичного устрою не привели до зникнення інших соціалістичних 
країн. До числа найбільш впливових держав увійшов Китай, де, поряд 
із збереженням основних соціалістичних цінностей, вдалося об’єд-
нати принципи соціалістичного планування виробництва з ринковою 
економікою. На сьогодні Китай – одна з потужних країн у світовому 
масштабі [17]. 

Політичний клас, правляча еліта, які мають атрибути влади, 
зосередили в своїх руках реальну владу в головних (політичній, 
ідеологічній, економічній, зовнішньополітичній) сферах життєдіяль-
ності держави, покликані визначити та запропонувати суспільству 
магістральні вектори внутрішньої і зовнішньої політики, проект його 
національного розвитку, адекватний викликам сучасності та геопо-
літичному виміру країни. Йдеться про утвердження власної уніка-
льної цивілізації, в якій ринкова економіка має поєднуватися з дер-
жавним регулюванням розвитку її провідних галузей. 

Наголосимо: становлення політичної системи в сучасній Україні, 
як показує аналіз, відбувається складно, суперечливо.  

Валентин Симоненко: «Аналіз практичної діяльності влади 
свідчить насамперед про її некомпетентність, безвідповідальність і 
повну управлінську імпотентність, що поглиблює соціально-еконо-
мічну кризу, робить її вибухонебезпечною» [18].  

Політична криза, яка охопила Україну весною поточного року і 
призвела до зміни уряду і обрання нового Прем’єр-міністра, це пере-
конливо підтвердила. Остаточний вихід із глибокої політичної та 
економічної кризи, в якій і досі перебуває країна, можливий лише на 
шляху поглиблення демократії, активного використання матеріально-
го та інтелектуального потенціалу країни. Для цього народ, як су-
верен, від якого виходить уся влада в державі, повинен мати органі-
заційні структури для реалізації своєї владної волі. Роль і місце  
органів місцевого самоврядування мають бути значно підвищені. 
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Відповіді на виклики, які постали перед сучасною владою, і є 
необхідними передумовами утвердження України як єдиної суве-
ренної держави. 

Нагальною потребою на сучасному етапі, як уже говорилося, 
є сильна демократична влада. Вона має ґрунтуватися на довірі на-
роду, його активній участі у здійсненні державної політики. Для 
здобуття такої довіри, поряд із багатьма іншими передумовами, 
вирішальними є етично вмотивовані дії владних структур, лідерів 
держави, політичної еліти.  

Вихід бачиться в децентралізації державного управління, наданні 
регіонам достатньої адміністративної і фінансової самостійності з 
одночасним піднесенням відповідальності за стан справ. Держава 
зберігає унітарний характер. 

Український парламент проголосував у першому читанні законо-
проект про внесення змін до Конституції України стосовно децент-
ралізації влади [19]. Йдеться про створення сприятливих умов для 
децентралізації і розвитку місцевого самоврядування з метою набли-
ження влади до людей. 

У країні діятиме трирівнева система адміністративно-територіа-
льного устрою: область, район і громада, в яку зможуть увійти один 
або кілька населених пунктів. Органом місцевого самоврядування 
буде вважатися голова, рада громади та її виконавчий орган. 

Жителі громади будуть самі вибирати сільського, селищного або 
міського голову, який очолюватиме виконавчий орган відповідної 
ради і депутатів місцевих рад на п’ять років. 

Державні адміністрації будуть ліквідовані. На зміну їм прийдуть 
місцеві державні представництва на чолі з префектами. Їх признача-
тиме Президент України, але вони будуть підконтрольні і Кабінету 
Міністрів. Префекти матимуть право припиняти дію актів місцевого 
самоврядування, якщо ті порушуватимуть Конституцію або закони 
України, з одночасним зверненням до суду.  

Нова Конституція дозволить людям на місцях самим обирати 
собі ту владу, яку вони хочуть, а не отримувати її з Києва. В областях 
і районах будуть обрані ради, які створять свої виконкоми і за-
беруть на себе повноваження управляти територією. Зміни до Кон-
ституції передбачають європейські стандарти децентралізації влади, 
оскільки надають регіонам більше можливостей контролювати своє 
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майбутнє, дають більше повноважень у бюджетному процесі. Частина 
загальнонаціональних і місцевих зборів буде залишатися в органах 
місцевого самоврядування, які будуть самі вирішувати, на що вит-
рачати гроші.  

За зразок в Україні бореться досвід в Польщі і Франції [20]. 
Зараз в Україні 24 області, 490 районів 10279 сільських рад. Зали-
шиться 27 регіонів, 150-200 районів та 1500-2000 громад. Головне 
в децентралізації – право самостійно розпоряджатися фінансами. 
Польські гміни залишать 90 відсотків зібраних податків, українські 
сільські ради мають 20 відсотків, а після децентралізації матимуть 
50-60 відсотків. 

Від французької моделі ми запозичили майже все: від інституту 
префектів до централізованої моделі управління. У Франції префек-
та призначає і звільняє президент. В Україні також пропонується  
підпорядкувати префектів Президенту. 

Формування політичної нації, консолідаційної ідеології. Нація – 
одна зі складних категорій у політичній науці. Останнім часом ак-
туалізується науковий інтерес до дослідження цієї категорії. До іс-
тотних ознак нації, як правило, належать спільність території, мови, 
культура, економічні зв’язки, психологічні особливості, самоіден-
тифікаційні характеристики тощо [21]. Зрештою, політична теорія 
визначає націю як політичну спільноту, яка об’єднує всіх громадян 
держави незалежно від їх етнічного, соціального походження, куль-
турно-мовних та інших особливостей. Спільна державна мова, спі-
льні символи, спільна лояльність до держави та її законів, спільні 
інтереси і надії на майбутнє стають новітніми сутнісними характерис-
тиками нації, створюють її синонімічні доповнення – «політична 
нація», «нація – держава» [21]. 

Виходимо з того, що в Україні суб’єктом права на самовизна-
чення проголошена не нація, яка дала назву країні, а народ у цілому, 
тобто не етнічна спільність, а поліетнічне громадянське суспільство. 

Більш високою фазою розвитку нації є нація політична, тобто 
згуртування у спільних інтересах в одній державі різноетнічних 
громад на основі рівності громадянських прав і взаємоповаги [22]. 

До політичної нації належать українці, росіяни, білоруси, євреї, 
угорці, кримські татари та інші етнонаціональні групи. Підкреслимо 
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при цьому, що українці як етнічна нація дають назву країні. Україн-
ська мова є державною. Становлення української політичної нації 
можливе лише на загальноцивілізаційних принципах громадянського 
суспільства, тоді, коли будуть створені економічні, соціальні, духовні 
умови, які працюють на націю. Лише їй під силу вивести з кризи 
економіку, науку, освіту, культуру, підняти на рівень державної ук-
раїнську мову, гарантувати вільний розвиток російської мови як мови 
міжнаціонального спілкування, мов національних меншин, стимулю-
вати прагнення вивчати іноземні мови, передусім європейських країн. 

Останнім часом в українському суспільстві розгорнулася гостра 
дискусія – про від’єднання частини східних і південних регіонів від 
західних земель України. Суть дискусії: нехай проросійсько налаш-
товані області відійдуть і не висять баластом, заважаючи іншій час-
тині країни розвиватися. Процес від’єднання може призвести до роз-
паду країни. 

Небезпека ця посилюється тим, що в умовах російської агресії на 
Сході України різко погіршилися відносини не тільки між політичними 
режимами України і Росії, а що більш небезпечно, між громадянами 
України – українцями і росіянами.  

Щоб подолати цей розкол, потрібно рішуче відкинути націона-
лістичні концепції «української України» і «України для українців», 
які до останнього часу утверджувалися на державному рівні й, по 
суті, є спробою формування не національної ідеології, а ідеології 
«титульної нації», що внесло розкол у багатонаціональне українське 
суспільство, українську політичну націю і поставило під загрозу ці-
лісність України. Владні структури не мають права не враховувати, 
що останнім часом націонал-екстремістські сили помітно зміцнили 
свої позиції в західних регіонах і столиці України, ведуть масову 
пропаганду щодо «героїзації» ОУН – УПА та їх лідерів. 

Дії влади з відпору проявам націоналізму практично відсутні. 
Отже, без формування політичної нації, подолання факторів, які 

не сприяють цьому процесу, становлення й утвердження сильної 
держави принципово неможливе. 

Утвердження інноваційно-технологічної моделі сучасної еконо-
міки. У процесі трансформації політичної та економічної системи в 
Україні триває пошук моделі ефективного розвитку економіки. 
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Як вважають експерти, в своєму економічному розвитку Україна 
повинна перейти від доктрини «навздогінного розвитку» до стратегії 
«випереджаючого розвитку», в основі якої інноваційно-технологічна 
модель змішаної економіки, де державне і приватне так чи інакше 
переплітаються. У зв’язку з цим економіка України вимагає істотних 
структурних змін, а це неможливо без формування механізму віднов-
лення цілісної національної, а не корпоративної економіки (за роки 
незалежності так і не вдалося його сформувати). Тому необхідна кон-
цепція економічних реформ, що передбачає перерозподіл приватних 
накопичень, спрямованих не на подальше збагачення їх власників 
(ідеться насамперед про олігархів), а на утвердження інноваційних 
технологій. Йдеться про те, щоб держава насправді стала на іннова-
ційний шлях розвитку, активно втрутилася в сфери створення і впро-
вадження інновацій, реальне проведення модернізації. Як це робили 
ті самі «кляті більшовики», які прийняли Росію в лаптях, із сохою і 
перетворили її на космічну державу. 

Аналітик «Простобанк консалтинг» І. Нікітченко: «Не варто про-
давати прибуткові державні підприємства, адже вони підвищують 
економічну безпеку країни, наприклад, в Україні частка державного 
сектору в економіці 12 відсотків, а в Китаї понад 60 відсотків» [23]. 
На такий підхід має бути спрямований план розвитку економіки, 
що нині розробляється новим урядом, який очолює Володимир 
Гройсман. 

У цьому разі була б забезпечена значно більша ефективність  
(а головне – в інтересах усієї країни) використання результатів 
діяльності цих галузей, ніж тоді, коли цим займається і керує наш 
«ефективний» власник. Держава також ефективно гарантувала б без-
пеку праці та розвиток соціальної сфери підприємств [24]. 

Урахування інтересів усіх регіонів, зміцнення економіки, перемо-
га над безробіттям, підвищення соціальних стандартів сприятимуть 
тому, що на тлі поліпшення добробуту всі суперечності, які роз’єд-
нують громадян країни на Схід і Захід, будуть забуті, або втратять 
свою гостроту. І надалі мають бути здійснені назрілі соціально-
економічні реформи, здатні змінити ситуацію в житті людей, а отже, і 
об’єднати їх у почутті патріотизму і гордості за те, що вони живуть 
у цій країні [22]. 
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Стратегія зовнішньополітичної діяльності. Насамперед, стра-
тегія зовнішньої політики повинна бути адекватною міжнародним і 
внутрішньополітичним реаліям. 

На міжнародній арені Україна, зважаючи на її геополітичні ха-
рактеристики, є помітним суб’єктом у світовій розстановці сил. 

За логікою речей, на початку ХХІ століття Україна виступає 
об’єктом інтересів провідних геополітичних гравців, у першу чергу – 
Європейського Союзу, Росії, США. 

Європейський вибір України, намір стати членом Європейського 
Союзу був визначений на етапі формування основ зовнішньої полі-
тики нашої держави. 

Українська політична еліта повинна усвідомити, що Росія й далі 
буде здійснювати економічний тиск, використовуючи як основний 
інструмент свої енергетичні ресурси, а Брюссель і Берлін будуть на-
рощувати політичні вимоги, прагнучи зі сторони визначити для себе 
конфігурацію української влади.  

23 червня п.р. відбувся референдум у Великобританії про вихід 
країни з Європейського Союзу. За вихід проголосувало 52 відсотки 
громадян із 46,5 тис. чоловік. Вихід Великобританії із Європейсь-
кого Союзу послабить євронадії України. Європейський Союз виму-
шений буде зосереджений на вирішенні внутрішніх питаннь.  

Директор Українського Інституту аналізу та менеджменту полі-
тики Руслан Бортнік: «Для України це буде означати, що питання 
євроінтеграції, яке і так сьогодні дуже далеке від нас, буде відкладене 
ще далі, якщо взагалі стане можливим. Негативно відіб’ється це і на 
переговорах щодо Донбасу. ЄС буде концентруватися на внутрішніх 
проблемах, через що роль Євросоюзу на мінському урегулюванні 
також може ослабнути» [26]. 

Китайська газета «Бейцзін цінник бао»: «До тих пір, поки Украї-
на вважає Америку та Європу своїми союзниками, в країні триватиме 
кровопролиття. Ані США, ані Європа не збираються ризикувати за-
ради України. Навпаки, вона для них не більше, ніж інструмент для 
здійснення своїх цілей. Для того, щоб подолати кризу, необхідно 
все ж спиратися на свої власні сили. Тільки так можна переломити 
ситуацію в Україні» [27]. Вихід один: Україна зобов’язана стати 
самостійним геополітичним гравцем, заклавши тим самим основу 
для власної моделі успішного національного розвитку і зробивши 
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надзвичайно важливий крок щодо створення системи регіональної 
безпеки [28]. Для цього слід мати модернізовану економіку і сучасну 
армію. Саме на це спрямовані кардинальні реформи до 2020 року, 
презентовані Президентом держави. 
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Володимир Бех 
 

ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ ЯК ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ  
ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
У статті на основі гегелівського вчення розкривається сутність 

і зміст поняття «політичне», що у сучасній науці не досягло своєї 
розвинутої або зрілої форми, тому воно розпадається на окремі час-
тини. Як наслідок політична наука оперує поняттями «політичний 
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інтерес», «влада», «політична культура», «політична сфера», «полі-
тичні відносини», політичні суперечності, оскільки політична свідо-
мість, яка фіксується політологією, відповідно, ще не у повній мірі 
відповідає своєму предметові. На основі саморуху сутності політич-
ного через три стадії: існування (інтерес) – явища (відносини) – дійс-
ності (атрибут), відтворюється цілісність категорії «політичне».  

Ключові слова: політичне, інтерес, політичні відносини, політич-
на структура, політична сфера, політична людина, влада, політологія. 

Bekh V. The subject of political science as the problem field of 
political studies. In the article on the basis of Hegel’s doctrine is 
revealed the essence of the concept of «political» that in modern 
science is not developed or reached its mature form, so it breaks into 
pieces. As a consequence the political science uses the term «political 
interest», «power», «political culture», «political sphere», «political 
relations», «political controversy» because political consciousness, 
which is fixed in political science, respectively, is not yet fully met its 
subjects. Based on the nature of political self-motion through three stages: 
the existence (interest) – phenomena (relations) – reality (attribute) is 
recured the integrity of category «political.» 

Key words: political, interest, political relations, political structure, 
political sphere, political people, government, political science. 

 
Політологія як самостійна галузь загальнонаукового знання, не-

зважаючи на багаторічну історію існування, зазнає значних трудно-
щів у формалізації меж свого предмета і в обґрунтуванні механізму 
саморозвитку. Сьогодні ці проблеми набули гострого характеру у 
зв’язку з необхідністю побудови ефективного механізму саморегу-
ляції суспільного життя, особливо в країнах СНД. 

Наявність різних точок зору на предмет політології пояснюється 
тим, що через слабку розвиненість феномену «політичне», недоско-
налість методологічного арсеналу світової науки і рефлексивної 
здатності філософії ще не до кінця є зрозумілою його специфічна 
природа, а також закономірності функціонування і перетворення в 
своє органічне ціле. А раз «політичне» не досягло своїх розвинутих 
або зрілих форм, то і моменти поняття розпадаються на окремі части-
ни, а політична свідомість, яка фіксується політологією, відповідно, 
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ще не у повній мірі відповідає своєму предметові. Проте це, в прин-
ципі, нормальне явище. 

Тут, здавалося б, закономірно утверджується відповідний до но-
вого політичного мислення широкий плюралізм думок і позицій. 
Кожен з провідних політологів, виходячи з власної філософсько-
методологічної позиції, визначив базову політологічну категорію і 
активно її обстоює. 

При цьому не можна не помітити, що дотепер пошук предмета 
політології здійснювався, так би мовити, шляхом горизонтального 
переміщення інтересу дослідників, оскільки аналізу і обґрунтовуван-
ню послідовно піддавалися поняття «політичні відносини, «політична 
сфера», «політична структура», «політичні інститути» і т.д. Вод-
ночас, не можна не звернути увагу на той факт, що їх перелік на-
штовхує на думку про існування якоїсь загальної субстанціональної 
основи, яка прихована під визначенням «політичне», а ознаки – 
зв’язок, відносини, структура, партії і інші – при цьому є всього 
лиш різними аспектами однієї і тієї самої інваріантної основи. 

У зв’язку з цим закономірно виникає думка про те, чи не є це 
загадкове поняття «політичне», на яке в сучасній науці немає 
усталеного погляду і яке використовується на практиці через свою 
конвенціальність предметом політології? 

І тут, враховуючи особливу пізнавальну складність і актуаль-
ність вищеназваної проблеми для поглиблення процесу оновлення 
суспільного організму країни, заслуговує на увагу будь-яка якісно 
нова спроба логічного обґрунтовування предмета політології, яка, 
можливо, її і не вичерпує, але може слугувати відправним пунктом 
для позитивного розв’язання цієї проблеми надалі. Тому цю публіка-
цію варто розглядати як запрошення до обговорення предмета політо-
логії з дещо інших методологічних позицій, ніж це робилося раніше. 

Пропоноване теоретичне розв’язання проблеми інституалізації 
предмета політології знайдено за допомогою гегелівського вчення 
про сутність поняття, згідно з яким автор розглядає «політичне» в 
русі спочатку «як просту в собі існуючу сутність у своїх визначеннях 
всередині себе», потім «як перехідну в наявне буття, інакше кажучи, 
згідно зі своїм існуванням і виявом і, нарешті, «як сутність, яка єдина 
зі своїм існуванням і виявом, як «дійсність» [1]. 
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Тут важливо наголити, що ні у кого з дослідників, які пишуть 
про проблеми політичного життя, не викликає сумнівів той факт, що 
існування сутності «політичного» пов’язане з інтересами людей, тоб-
то його сутність виявляється через усвідомлення потреб людини або 
соціальних спільностей. У наукових працях останнього часу досить 
глибоко розкривається взаємозв’язок категорій «потреба» і «інтере-
си», тому нам немає необхідності на цьому довго затримуватися. 

Таким чином, інтереси є сутністю «політичного», яка спрямована 
в буття, і в подальшому своєму русі вони виявляються у тій або іншій 
своїй конкретній формі, увібравши в себе «зовнішню безпосередність 
і момент буття». Ось чому самі інтереси не можуть безпосередньо 
запозичуватися з об’єктивного життя як речовинний відмежований 
об’єкт, а кожного разу є продуктом уявного конструювання, зрозумі-
ло, зовсім не довільного відносно політологічної реальності. Зрозумі-
ло, що політологічні відносини – це зв’язки між людьми з приводу 
реалізації їхніх інтересів, специфіка яких полягає у першочерговості, 
повноті і якості задоволення усвідомлених потреб людини, соціуму, 
нації, класу, держави і т.д. 

Подальший рух «політичного» від стадії існування в явище є 
переходом у щось протилежне або стрибком у якісно інший стан, ос-
кільки тут він набуває форму у бутті. При цьому переході інтерес 
роздвоюється і набуває в людині форми внутрішнього або особистіс-
ної мети, а в суспільстві – форму зовнішнього або об’єктивних засо-
бів формування і реалізації волі і особистісного значення особис-
тості, нації, класу і т.д. Отже, суб’єктивний інгредієнт «політичного» 
в бутті представлений метою особистості або іншого суб’єкта, а 
об’єктивний –політичною сферою суспільства. 

Існування «політичного» в суб’єктивній і об’єктивній формах 
уже саме по собі передбачає можливість і необхідність їхнього взає-
мозв’язку і взаємопереходу однієї форми в іншу, оскільки вони є 
двома різними сторонами однієї і тієї самої політологічної дійсності. 
Така єдність форми «політичного» як відношення буття розглядається 
в бутті перш за все як становлення, нескінченний взаємоперехід од-
нієї визначеності буття в іншу, і навпаки. У той час, коли людина 
зазвичай вважає, що тільки потреба змушує її пристосовуватися до 
реально існуючого, інколи вороже налаштованого до політичного 
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устрою, в реальності ж ця єдність людини зі світом політики по-
винна бути пізнана не як вимушене відношення, а як насильне при-
пинення взаємодії цих двох вищеназваних сторін між собою через 
узурпацію влади в країні бюрократизованою політико-адміністратив-
ною верхівкою. 

Аналіз параметричного опису феномену «політичне» у науковій 
літературі переконливо підтвердив таке роздвоєння, оскільки одна її 
частина висвітлює політичні властивості особистості, а інша – вис-
вітлює різні її форми, які об’єктивувалися в структурі суспільства. 

Ситуація помітно прояснюється, якщо поглянути на об’єктивну і 
суб’єктивну форми «політичного» як на протилежності діалектичної 
суперечності. У такому разі особистість виступає негативною сторо-
ною, оскільки через внутрішні властивості прагне її зруйнувати,  
а суспільство, навпаки, бажаючи його зберегти, виступає позитивною 
стороною взаємодії. Перша протилежність тут має прогресивний,  
а друга – консервативний характер. 

У вказаній єдності сторін, в якій вони стикаються лише як мо-
менти деякого органічного цілого і в якій кожна з них виявляється 
лише опосередковано через свою протилежність, а по суті, також і 
опосередковано через зняття своєї протилежності, полягає істинність 
поняття «політичне», а зараз вже з повним правом можна стверд-
жувати – і універсального предмета політологічного пізнання, який є 
не чим іншим, як політичним компонентом суспільного організму 
формації. 

До цього можна додати тільки те, що виявом цієї органічної єд-
ності є нескінчений прогрес, опосередковуючий себе з самим собою 
рух безпосереднього зникнення одного в іншому; становлення – 
такий рух, в якому обидва різні, але завдяки такій відмінності, яка так 
само безпосередньо розчинилася. Звідси прямо витікають перспекти-
ви політології як науки, предметом якої є представлена вище діа-
лектична суперечність. 

Продовжимо дослідження «політичного» на основі вивчення 
саморуху його сутності. Стадія дійсності, виходячи з гегелівського 
вчення, – є єдністю його існування і вияву або буття. У ній має свою 
істину позбавлена вигляду сутність і позбавлений опори вияв, інакше 
кажучи, невизначена стійкість і позбавлене міцності різноманіття. 
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Така єдність внутрішнього і зовнішнього моментів «політичного» є 
абсолютною дійсністю, яка є відношенням її до самої себе і є субстан-
цією. Ця абсолютна форма і змушує його бути видимим усередині 
себе і визначає його як атрибут. 

З аналізу наукової літератури стає зрозумілим, що результатом 
становлення «політичного» або його атрибутом є влада як перекон-
ливий і всіма визнаний гарант першочерговості і якісності задоволен-
ня потреб її володаря. Через цю якість влада є предметом, який при-
вертає особливу прихильність до себе людей, політичних партій та 
інших суб’єктів суспільного процесу. 

Отже, прослідкувавши зміну сутності «політичного» за ланцюж-
ком: існування – явище – дійсність, знаходимо, що його саморух має 
такий вигляд: 

 
Стадія Стадія Стадія  

існування – явища – дійсності 
 

 
 
Тепер, виходячи з вищевикладеного, можна запропонувати для 

обговорення і подальшої розробки ученими і практиками формулю-
вання «політичного» як такого, яке виникає і формується під впливом 
суспільного розподілу праці, як специфічний спосіб входження лю-
дини в загальний механізм саморегуляції суспільного життя, який 
базується на процесі демократизації управлінської діяльності, що 
закономірно заглиблюється і розширюється щодо задоволення потреб 
особистості у необхідних речовинах, енергії й інформації, що матеріа-
лізується в структурі особистості політичними сутнісними силами,  
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і який знаходить і утверджує себе на практиці за допомогою феноме-
ну влади. 

Основний політологічний закон, якому передує саморозгортання 
політичного компонента організму країни, є постійно зростаючим 
поглибленням і розширенням демократичних основ у регулюванні 
особистого і суспільного життя людей. 

Визначивши таким чином предмет науки політології, ми не мо-
жемо не висловитися з приводу його співвідношення з об’єктом 
політологічного пізнання, оскільки межа між ними дійсно вельми 
рухома. Критерієм їх розмежування, на думку автора, є родо-видовий 
принцип розподілу понять, який витікає з неодновимірності філософ-
ських категорій. При цьому об’єкт будь-якої науки завжди має родові 
ознаки, а предмет – видові або навіть підвидові. Тому, якщо за пред-
мет дослідження, як у цьому випадку, береться політичний компонент 
суспільного організму, то об’єктом може бути тільки ціннісний ор-
ганізм країни або формації, оскільки саморозгортання політичної реа-
льності, яка вивчається, визначається закономірностями родового 
процесу. Виходить, що у такому разі, коли в поле зору дослідників 
потрапляють класові, партійні, ідеологічні, державні, управлінські 
або інші підвидові або внутрішньовидові сторони категорії «політич-
не», то об’єктом дослідження є політичний компонент суспільного 
організму, оскільки їх життєдіяльність цілком підкоряється і пояс-
нюється дією вищеназваного основного політологічного закону. 

Але навіть визначивши предмет політології, не можна на цьому 
припиняти аналіз категорії «політичне». Поняття предмета політоло-
гічного пізнання виявляється не тільки не вичерпаним до кінця, але 
і не залежним від нашого бажання не тільки на початку і в ході свого 
розвитку, але також і на заключній стадії. Подальший розвиток тео-
ретичного аспекту науки політології на практиці є поверненням до 
колишнього свого поняття і здійснюється шляхом його руху вперед, 
продовженням розвитку відмінностей виключно через формалізацію і 
структуризацію предмету політології. 

Тому досягти кінцевої мети, означеної у назві статті, можна тіль-
ки розкривши життєдіяльність політичного компонента суспільного 
організму або структуру предмета політології. Його функціонування 
і розвиток розгортається як відомий усім політичний процес. 
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Здійсненню генетичного аналізу вищеназваного компонента ор-
ганізму країни нам можуть допомогти тільки знання закономірностей 
його формоутворення. Виявляється, попри всю свою єдність своїй єд-
ності політичний процес має складний характер і при всій своїй зов-
нішній єдності розкладається на три відносно самостійних формоут-
ворюючих процеси і має три специфічні продукти. У зв’язку з цим 
надалі коректно називати аналізований момент політологічної дійс-
ності поліпроцесом. 

Перший з них – момент засвоєння або споживання ним резу-
льтатів технічного, економічного, соціального, наукового розвитку, а 
також досягнень мистецтва і культури людської цивілізації. Своєрід-
ним продуктом тут виступає політична система країни або формації. 

Другий момент – це функціонування і подальший розвиток та-
кої цілісності як основного, суто внутрішнього процесу. Система 
саморегуляції суспільного життям країни – такий підсумок цілеспря-
мованої діяльності політичної системи, продукт, створений в політо-
логічному просторі, але призначений для застосування зовні цієї 
цілісності. Особливістю цього феномена є те, що він утворюється як 
інтеграція трьох підсистем: господарського управління, державного 
регулювання і ідеологічного керівництва. Політична система, будучи 
системоутворюючим чинником феномену саморегуляції суспільного 
організму, одночасно щодо самої себе виконує функцію організації, 
яку слід називати самоврядуванням. 

Нарешті, єдність першого і другого моментів утворює родовий 
процес. Нейтральним продуктом, що відкидається ним у зовнішнє 
середовище, виступає право. Право є відносно самостійним феноме-
ном. Тут особливо важливо підкреслити специфічну функцію права 
як продукту родового формоутворюючого процесу. Виявляється, що 
право як нормативна система, ґрунтуючись на політичній системі 
суспільства і системі саморегуляції суспільного життя, утворює ніби 
межу політологічної науки, робить її відносно відокремленим фе-
номеном зі своїм власним внутрішнім світом. Висловлюючись об-
разно, тут ідеться про формування й існування деякого внутрішньо-
наукового пошукового або політичного простору і зіставлення його з 
зовнішнім простором, в якому існують інші науки і весь масив люд-
ської діяльності. 
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Якщо спробувати наочно уявити формоутворення політичного 
компонента суспільного організму, то картина матиме такий вигляд: 

 
 

 
 
 
Треба мати на увазі, що в предметі політології головний інтерес і, 

разом з тим, основну складність для аналізу становлять не його 
елементи, а внутрішні і зовнішні зв’язки, які здійснюються у вказа-
ній єдності. За допомогою діалектичного аналізу внутрішніх зв’язків 
цієї полісистеми – породження, перетворення, структурної взаємодії, 
функціонування, розвитку, самоуправління або саморегуляції, кон-
фліктності і корекції – можна відтворити її будову, яка складається 
з трьох блоків: законодавчої, виконавчої і судової влади. 

Логічним завершенням аналізу повинна стати теоретична модель 
політичного поліпроцесу, яка інтегрувала б не тільки вищеназвані 
формоутворюючі процедури, дала б узагальнене уявлення про місце 
і роль усіх без винятків елементів політичної структури, показала б 
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взаєморозташування механізмів саморегуляції як окремої країни, ре-
гіональних структур типу Загальноєвропейського дому або Північ-
ноамериканської зони вільної торгівлі, так і виникаючих Центра-
льноазійських або Євразійських конструкцій і, нарешті, Світової 
спільноти, про які так багато говориться останнім часом. Проте ви-
рішальне слово тут, мабуть, повинно належати фахівцям. Від себе 
тільки можу додати декілька міркувань, здатних у подальшому 
сприяти освоєнню предмета політології як самостійної дисципліни. 

Щоб розкрити структуру політичного компонента суспільного 
організму, потрібно, як відомо, спочатку назвати елементи, з яких він 
складається. Це можна зробити тільки за допомогою наукової думки, 
оскільки цей феномен не зустрічається на практиці чітко морфо-
логічно відокремленим від середовища. Тут дослідники мають право 
назвати будь-яку сукупність елементів, але потім потрібно довести 
їхню належність до політичного простору, обґрунтувати функції в 
політологічній конструкції і побудувати механізм саморозгортання 
політологічної дійсності. Аналогом вирішення подібних дослідниць-
ких завдань може слугувати створена автором модель соціального 
компонента суспільного організму. 

Для того, щоб пояснити «життя» політичної полісистеми, пот-
рібно перейти до більш універсального діалектичного методу. Тоді 
можна буде обґрунтувати і всебічно охарактеризувати ланки, пряму і 
зворотну фази і повний цикл дії механізму саморегуляції суспіль-
ного розвитку. 

Важливо підкреслити, що час, протягом якого здійснюється пов-
ний цикл його саморуху, є політичним часом і «внутрішнім» часом 
політичного компонента організму країни або формації. Він цілком 
визначається ритмом функціонування політичного механізму орга-
нізаційної структури. У житті окремої країни або спільноти він має 
таке саме значення, яке властиве поняттям біологічного часу, який 
визначається закономірностями становлення біосфери, або робочого 
часу, який визначається специфікою саморуху сфери матеріального 
виробництва. У всіх цих випадках йдеться не про абсолютний «світо-
вий час», а про «внутрішній час» тієї або іншої цілісності. Якщо ж 
співвіднести політичний час з функціонуванням і розвитком політич-
ного компоненту організму країни, то цей час вироблення і ухвалення 
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рішень за погодженням інтересів суб’єктів діяльності у межах тери-
торіально-адміністративних одиниць або вироблення компромісів 
між суб’єктами політичної діяльності. Його також треба ретельно 
економити і раціонально розподіляти по галузях політичної сфери. 

Зрозуміло, що в ході конкретно-історичного аналізу можна вста-
новити основні типологічні форми політичного процесу, послідовна 
зміна яких є не чим іншим, як політичним прогресом або регресом, 
який всебічно досліджувався протягом усієї історії людства. Немає 
сумнівів у тому, що одного разу знайдений на основі єдності цивіліза-
ційного і формаційного підходів критерій дозволить науково система-
тизувати політичний феномен від низького до вищого типу, відреко-
мендувавши його як систему, яка розвивається природно-історично. 

Маємо усі необхідні передумови для того, щоб цілеспрямовано 
удосконалювати організаційну структуру політології, поглибити роз-
поділ суспільної праці усередині наукової дисципліни, оптимізувати 
управління політологічними дослідженнями, ідентифікувати їх, роз-
робити критерії і побудувати систему показників їхньої результатив-
ності, розподілити їх на види і типи, розумно удосконалювати мето-
дологічний і методичний інструментарій, усвідомлено формувати 
політичну культуру управлінських кадрів усіх рівнів системи саморе-
гуляції суспільного життя, цілеспрямовано розробляти ефективне 
науково-філософське забезпечення інших видів людської діяльності, 
підвищувати технологічний рівень виробництва і систематизації по-
літологічного знання. 

Оволодіння вищевикладеним матеріалом відкриває прямий шлях 
до плідного вивчення специфічного змісту, оригінальної властивості, 
місця і ролі політичного чинника в саморозгортанні суспільного 
організму окремо взятої республіки, а також пошуку ефективних 
шляхів її інтеграції не тільки в організаційні структури СНД, але і 
Світової спільноти, яка зароджується. 

Водночас, має бути очевидним, що за нинішнього перерозподілу 
пріоритетів у політологічній дійсності на перший план повинні вийти 
інтереси особистості, оскільки вони є провідним моментом у само-
розгортанні не тільки політологічного компонента, але і всього сус-
пільного організму країни. 

Фактично в поданій статті теоретично показано, чому протягом 
майже трьох століть, починаючи з часів правління Петра І і до 
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теперішнього часу Росія, звичайно, в широкому значенні цього слова, 
постійно прагне наздогнати Захід, але не може цього зробити. Відпо-
відь дуже проста. І у Старому, і у Новому світі головним норматив-
ним актом є або Білль про права людини, або Декларація прав лю-
дини і громадянина, або Декларація прав людини, прийнята ООН, а 
Конституція країни у цих випадках є гарантом забезпечення реа-
лізації буржуазних ідеалів свободи особистості. 

Вищезгадана обставина особливо актуальна сьогодні, коли від-
бувається становлення нового політичного мислення і визначається 
стратегія розвитку політологічного феномена на початку XXІ століт-
тя. Якщо пріоритет, навіть найнезначніший, отримає правова держа-
ва, а не право особистості, то попереду неминуче виникне супереч-
ність між ними, і рано чи пізно держава знову об’єктивно буде 
вимушена пригнічувати особистість. Враховуючи ту обставину, що 
ми вступили в епоху інтенсивного розгортання ноосфери, то це 
загрожує прискореним наростанням суспільних катаклізмів. Автор 
виходить з того, що криза суспільного розвитку, яка виникла у 80-х ро-
ках ХХ століття, в першу чергу пов’язана з причинами неісторичного 
характеру, будь то форма влади або тип розподілу, а із загальноплане-
тарними процесами геологічного походження, наприклад, потребами 
підвищення рівня самоорганізації матерії, коеволюції біосфери і 
ноосфери та іншими. Тому науковці повинні своєчасно попередити 
науковий світ і громадськість про потенційну загрозу майбутньому 
розвитку суспільного життя. Це стосується також усіх колишніх 
республік Радянського Союзу, оскільки скрізь будуючи новий 
політичний компонент у межах самостійних країн, вони виходять з 
однобічного матеріалістичного підходу і не враховують інший аспект 
діалектики. 

Таким чином, інституалізація предмета політологічного пізнання 
закономірно приводить до інституалізації політології як однієї з ви-
дових наук про становлення Світової спільноти, підвищує не тільки її 
престиж як галузі наукового знання, але й істотно розширює її 
можливості в оптимізації самоорганізаційної і саморегулятивної 
діяльності людей. 
 
_______________________________ 
 

1. Гегель Г. Наука логики. В 3-х томах. – М. : Мысль, Т. 2. – 1971. – С. 10. 
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ПРОЯВИ ПОЛІТИЧНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ  
В УМОВАХ ДЕМОКРАТІЇ 

 
В статті проаналізовано причини й наслідки деструктивної 

поведінки, наголошено на тому, що за сучасних умов усталене трак-
тування деструктивності як процесу, спрямованого на руйнування 
певної структури, а деструктивної поведінки (як агресивної, деві-
антної й делінквентної) набуває нових ознак. Акцентовано увагу 
на тому, що основною характеристикою деструктивної поведінки 
є її соціальна детермінованість суспільно-політичними практиками 
та пануючими смислами. Виокремлено рівні феноменології явища 
деструктивності. Запропоновано можливі шляхи подолання деструк-
тивної суспільно-політичної поведінки та правового нігілізму. 

Ключові слова: політична поведінка, деструкція, правовий 
нігілізм, цінності, мотиви, смисли.  

Shaihorodskyi Yu. Manifestations of political destruction in a 
democracy. The article analyses the causes and consequences of 
destructive behaviour; it is accentuated that in modern conditions the 
established interpretation of a destruction as a process, aimed at the 
destruction of a structure, and destructive behaviour (as aggressive, 
deviant and delinquent) acquire new characteristics. The attention is 
paid to the fact that the main characteristic of destructive behaviour is 
its social determinism of socio-political practices and dominant meanings. 
The phenomenology levels of destructive phenomenon are distinguished. 
The possible ways to overcome destructive social and political behaviour 
and legal nihilism are given. 

Key words: political behaviour, destruction, legal nihilism, values, 
motives, meanings. 

 
На шляху цивілізаційного поступу Україна увійшла в нову фазу 

суспільного розвитку. Спрямованість і якість цього розвитку значною 
мірою залежатиме від усвідомлення його мети, ступеня громадян-
ської згуртованості, здатності подолання негативних виявів, пов’яза-
них із внутрішньополітичними процесами і зовнішньополітичними 
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загрозами, пошуком шляхів загальнонаціональної консолідації. Усе 
це потребує об’єктивного погляду на суспільно-політичну дійсність, 
чіткого усвідомлення образу майбутнього і визначення ефективних 
шляхів суспільного розвитку. Окреслення його сучасних тенденцій, 
визначення пріоритетів та конкретизація небезпек актуалізували 
проблему дослідження деструктивної поведінки та її виявів в умовах 
демократії. Цей дослідницький напрям актуалізується нині з огляду 
на ускладнення і суперечливість сучасних суспільно-політичних 
процесів (і не лише в Україні), драматичне, а почасти й – трагічне, 
міжцивілізаційне напруження.  

За сучасних умов традиційне й усталене трактування деструк-
тивності як процесу, спрямованого на руйнування певної структури, 
а деструктивної поведінки – як агресивної, девіантної* й делінк-
вентної** – набуває нових ознак. Але основною характеристикою 
деструктивної поведінки є її соціальна детермінованість – соціальною 
дійсністю, суспільними й політичними практиками, пануючими смис-
лами. Аналізуючи деструктивність як соціально детерміноване 
явище, можемо виокремити кілька взаємопов’язаних і водночас – 
різних за сферами прояву рівнів його феноменології.  

1. Особистісний рівень. На особистісному рівні деструктивною 
визначають поведінку, що суперечить нормам співіснування людей, 
завдає фізичної шкоди, заподіює моральний збиток людям або 
спричиняє психологічний дискомфорт. Здебільшого деструктивна 
поведінка зумовлена особистісними рисами людини та формами її 
первинної соціалізації, зокрема в сім’ї, й досить часто є наслідком 
неусвідомлюваних мотивів самоствердження, суперництва тощо. 
До мотивованої деструктивної поведінки відносять інший вияв де-
структивності – агресивність – особливості вияву якої також інди-
відуальні. Але вже й на цьому (очевидно – основному – особистіс-
ному) рівні виявляється вплив соціуму. Адже саме в соціумі людина 
й стає особистістю. В соціумі формуються її потреби, зокрема в 
ідеалах, у цінностях, у належності до групи, і прагнення до само-
реалізації.  

                                                            
* Девіантна поведінка – (від лат. deviatio – відхилення) поведінка, що відхи-

ляється від прийнятих у суспільстві ціннісно-нормативних стандартів. 
** Делінквентна поведінка – (від лат. delinquens – проступок, провина) проти-

правна поведінка особи; протизаконні дії. 
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2. Рівень малих груп. Цей рівень характеризується безпосеред-
ньою міжособистісною взаємодією, наявністю спільної мотивації, 
діяльності й групових цілей. На цьому рівні особистісні вияви 
деструктивності можуть або посилюватися, або нівелюватися. Вже 
на цьому рівні феноменології явища деструктивної поведінки 
важливими стають мотиваційно-смислові аспекти й ціннісно-орієн-
таційна групова єдність. 

3. Соціальний рівень. Деструктивна поведінка – соціально детер-
мінована. Досліджуючи вияви деструктивної діяльності, на доціль-
ність і важливість урахування соціальних потреб людини й аналіз 
суспільних відносини вказував, зокрема, А. Адлер. Він вважав, що, 
по-перше, людина є цілісною й неподільною особистістю. По-друге, 
все життя людини являє собою динамічне прагнення до переваги, 
боротьби за перевагу. По-третє, кожна людина є творчою особистіс-
тю. І, по-четверте, важливу роль у становленні особистості відіграє 
її соціальна належність [1, с. 201–205]. Не заглиблюючись у аналіз 
теорії відомого австрійського науковця, звернімо увагу на два остан-
ніх із виокремлених ним висновки дослідження.  

На перший погляд, парадоксальним може виявитися зв’язок 
творчого начала соціальної особистості із деструктивністю її пове-
дінки. Разом з тим, Й. Шумпетер [2, с. 121–125] пише про два види 
поведінки: адаптивний, пов’язаний із наявними в розпорядженні 
людини ресурсами, і креативний, який він визначає як поведінку 
«творчого руйнування». Дійсно, реалізуючи власні (соціальні) цін-
ності, творча особистість може спрямувати свою активність на пере-
творення середовища – на покращення існуючого (адаптивний вид), 
або ж – на його руйнування, знищення (деструктивний вид). 

Значущим аспектом становлення особистості як носія певного 
виду поведінки є її соціальна належність. В умовах соціального роз-
шарування, несправедливого розподілу благ і колосальної майнової 
диференціації населення цей аспект перетворюється в суттєвий по-
ведінковий чинник. 

4. Політичний рівень. Стрімкі, динамічні й, на жаль, трагічні 
події останнього часу в Україні призвели до кардинальних суспільно-
політичних трансформацій. Вони були зумовлені не лише низкою 
факторів глобального, внутрішньо- і зовнішньополітичного характеру, 
але й рівнем осмислення громадянами країни безумовної залежності 
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якості їх життя від політичних практик, від спроможності грома-
дян впливати на них, від ефективності цього впливу, що, зрештою, й  
закладено в логіку розвитку демократичної держави. Українські 
громадяни самі стали новою політичною реальністю. У цій реальнос-
ті – повалення авторитарного режиму, що погруз у корупції, корис-
толюбстві, зрадництві. Політичною реальністю для багатьох стало 
й усвідомлення сили громадянського суспільства. За нинішніх умов 
його розвиток стає не лише засобом досягнення політичної, соці-
альної, міжнаціональної злагоди, але й – стратегічним завданням, 
умовою збереження державного суверенітету, найважливішою скла-
довою процесу становлення сучасної української політичної нації. 

Деструктивна поведінка – це поведінка, що спрямована на руй-
нування структур, зокрема, й суспільно-політичних. У цьому контекс-
ті виникає питання про рівень конструктивності таких дій. Адже 
спроби переукладання існуючих донедавна структур, котрі багато 
в чому визначали суспільно-політичні відносини, досить складно 
охарактеризувати як деструктивними. Визначальною характерис-
тикою таких дії є мета, заради якої руйнуються структури.  

5. Цивілізаційний рівень. У загальноцивілізаційному сенсі, де-
структивність полягає в руйнуванні, деконструкції тих базових цін-
ностей, які являють собою сутність певної цивілізації. Очевидно, що 
саме домінуючі системи цінностей і створюють світоглядну базу 
цивілізаційного розрізнення. Засадничі ж відмінності можна від-
найти лише в рамках політичної аксіології, шляхом з’ясування тих 
цінностей, що утворюють цивілізаційну ціннісно-орієнтаційну 
єдність, або ж тих, в ім’я яких здійснюється політична деструкція.  
З формального погляду, будь-яка революція може бути витлумачена 
як вияв деструктивної політичної поведінки. Водночас, у рамках 
європейської культури, основи якої сформовані ще за часів Ренесансу 
й Просвітництва, революційна діяльність набула певної норматив-
ності, оскільки була ціннісно наповненою.  

Соціальні революції відбуваються, коли більша частина суспі-
льства не сприймає пропонованої правлячим класом моделі майбут-
нього. Усвідомлення більшістю суспільства необхідності змін цієї 
моделі, з одного боку, й неспроможність/небажання правлячого 
класу здійснити ці зміни, з другого, породжують радикальні дії, 
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спрямовані на руйнування системи. Водночас, революція – це бо-
ротьба зі старими смислами заради нових. Зрештою, революції 
відбуваються не на Майданах. Революції відбуваються у «головах» – 
у мисленні, у зміні оціночних суджень, у мотиваціях, – через пере-
оцінку цінностей, усвідомлення мети, формування нової системи 
цінностей, смислів і образів майбутнього. 

Цінності, їх сукупність і спрямованість визначають цивілізацій-
них вибір країни. Прийнята переважною більшістю громадян цін-
нісна парадигма є основою цілісності соціальної системи, визначає 
не лише напрями цивілізаційного розвитку, але і його принципи, не 
лише консолідує суспільство, але й пропонує інструменти суспільних 
змін. Саме тому метою кожного політичного режиму є прагнення 
сформувати систему цінностей, на яку орієнтуватиметься широкий 
загал. Суспільство, у якому досягнуто консенсусу щодо того, що є 
цінністю, може розглядатися як стабільна система, оскільки у ній 
зникає головне джерело суперечностей між окремою особою і 
суспільством у цілому [3, с. 88].  

Зовнішня військова загроза, внутрішньополітичні протистояння 
призвели до стрімких світоглядних змін. За цих умов цінності напов-
нюються новим змістом, відбуваються кардинальні зрушення в сис-
темі ціннісних орієнтацій, у їх структурі ціннісних орієнтацій 
«безпека» залишається домінуючою потребою, але особистісні пот-
реби й інтереси поступилися потребам колективної безпеки, усвідом-
ленню держави, її єдності й стійкості як першорядних цінностей. 
Зазначені зміни підтверджують і результати соціологічного опитуван-
ня, проведеного Інститутом соціології НАН України через рік після 
початку військової агресії (у серпні 2014 р.) [4]. Страх нападу на 
країну зовнішнього ворога об’єднав 62% опитаних, 48% непокоїла 
загроза розпаду України як держави, 34% – боялися виникнення 
міжнаціональних конфліктів. Кожний п’ятий із опитаних (18%) по-
боювався встановлення режиму диктатури й на 5% (до 13%) вирос-
ла кількість тих, хто боявся повернення старих порядків. Водночас, у 
порівнянні із результатами аналогічного опитування, проведеного за 
рік до того (2013 р.) значно зменшилися страхи перед зростанням 
цін (з 80 до 64%), невиплатою заробітних плат (із 75 до 60%), 
загрози безробіття (з 78 до 60%), зростання злочинності. На тлі пря-
мої воєнної загрози, щоденних повідомлень про загиблих під час 
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бойових дій, вдвічі зменшився страх перед зараженням небезпечними 
для життя інфекціями, такими як туберкульоз і СНІД. 

Разом з тим, маємо усвідомлювати, що навіть тимчасове «замі-
щення» у структурі базових цінностей соціальних її складових цін-
ностями «миру», з часом невідворотно актуалізує їх у новій, «вищій» 
якості. Проблеми, що у часи тяжких випробувань «відійшли» на 
другий план, – зростання цін, невиплата заробітних плат, безробіття, 
соціальна незабезпеченість, якість і вартість комунальних послуг, 
проблеми охорони здоров’я тощо – згодом знову визначатимуть 
порядок денний суспільно-політичного життя. Поняття «справедли-
вість» стає ключовим критерієм оцінки якості державного менедж-
менту. Стан соціального самопочуття стає визначальним в оцінці 
дієвості системи цінностей, ефективності обраного шляху. 

Особливої увагу при аналізі соціокультурної детермінації де-
структивної поведінки заслуговує явище аномії*. Аномія – стан 
суспільства, що характеризується розпадом системи суспільних цін-
ностей, відсутністю чітких правил і норм поведінки, коли стара 
ієрархія цінностей руйнується, а нова ще не склалася. Цей стан 
породжує моральну нестійкість особистості, дезорганізує суспільні 
структури, порушує суспільну рівновагу. За такого стану суспільства 
значна його частина, знаючи про існування обов’язкових суспільних 
норм, тим не менше ставиться до них байдуже або негативно [5,  
с. 223–228, 270–272]. Аномія виявляється, передусім, у падінні мо-
ралі, у втраті «еталонності» ціннісної системи старшого покоління, у 
неповазі до закону, у розповсюджені правопорушень і жорстокості [6]. 

Деструкція може бути також викликана зміною соціального ста-
тусу людини або групи. Чим більш радикальним є зниження соціаль-
ного статусу, тим імовірніший спалах деструктивних устремлінь. 
Нинішня практика реформування цілих галузей життєдіяльності 
(сфери охорони здоров’я, освіти, науки тощо) та негативні результати 
такого «реформування» слугують підтвердженням цієї тези.  

Джерелом деструктивної поведінки часто стає так звана «віднос-
на депривація» (розрив між соціальними очікуваннями і можливос-
тями), коли реальне поліпшення соціального статусу відбувається 

                                                            
* Аномія (з давньогрецької) – беззаконня, відсутність норм. 
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повільніше, ніж зростають очікування. Вона породжує фрустрацію, 
яка може призвести до руйнівних дій. 

Посилення деструктивності й правового нігілізму в українсько-
му суспільстві значною мірою зумовлене соціальною й економічною  
нерівністю, недотриманням законодавства практично усіма його су-
б’єктами й відсутністю невідворотності відповідальності за право-
порушення. Нерівність – економічна, соціальна, політична, етно-
культурна – є одним із основних факторів, що породжують і 
посилюють деструктивну поведінку. Йдеться про нерівність за дохо-
дами, що спричиняє нерівність доступу до ресурсів і соціальних 
благ. Відсутність ефективної системи «соціальних ліфтів» посилює 
зневіру в справедливість, породжує соціальну напругу, посилює 
суспільну поляризацію й деструктивні настрої.  

Як справедливо зазначає Е. Лібанова, «сучасне українське сус-
пільство є не просто глибоко розшарованим, а навіть поляризова-
ним» [7, с. 18]. Серед негативних факторів впливу на суспільне 
самопочуття є й «переконаність більшості в тому, що основним 
джерелом успіху в Україні є здатність оминати закони». Все це спри-
чиняє тотальну недовіру до влади й правовий нігілізм. Зрештою, 
зазначає науковець, саме наявність необгрунтованої та несправед-
ливої в очах більшості нерівності стане основною перешкодою на 
шляху становлення демократичного суспільства і реальної інтеграції в 
європейську спільноту [7, с. 9].  

«Здатність оминати закони» також стала однією із характерних 
ознак сучасної української дійсності. Йдеться не лише про корумпо-
ваність, котра проникла практично у всі сфери життєдіяльності. 
Йдеться й про те, що законодавці часто-густо ухвалюють закони, що 
порушують Конституцію, зокрема звужують або нівелюють соціальні 
виплати, погіршують умови життя громадян; українська практика 
свідчить про «здатність оминати закони» й правоохоронними орга-
нами, й українськими суддями.  

На тлі погіршенням загального соціально-економічного стану 
в країні, зростання безробіття, соціальної незахищеності людей поси-
люється розчарування реформаторськими зусиллями влади, втра-
чається відчуття перспективи. Це підтверджується й численними 
соціологічними даними. Зокрема, наприкінці 2015 року соціологи 
звернулися до респондентів із проханням оцінити відчутність 
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(особисто для них) ускладнення фінансово-економічної ситуації в 
країні [8]. 59,2% відповіли, що «дуже серйозно» відчувають ці нас-
лідки, 36,6% вказали на те, що певною мірою відчули на собі погір-
шення фінансово-економічної ситуації в країні. І лише 2,3% (при 
показникові похибки вибірки – 2,3%.) не відчули особисто на собі 
наслідків цієї ситуації. Водночас, за результатами того ж таки опи-
тування [9], більшість респондентів висловили зневіру в успіх ни-
нішніх реформаторських зусиль. «Чи вірите Ви в успіх реформ в 
Україні?», – запитали соціологи. Абсолютну зневіру висловила май-
же третина опитаних – 30,3%; «Загалом не вірю, проте якась частка 
надії ще є» – 32,2%; Сумніви у здатності країни подолати існуючі 
проблеми та труднощі висловили 25,6%; і лише 4,8% опитаних 
були впевнені у такому успіху. Тобто, люди не лише досить гостро 
відчувають погіршення економічної ситуації в країні, зневірилися 
у реформаторській спроможності влади, але й втрачають віру у здат-
ність подолати цю негативну ситуацію. Про це свідчать результати 
опитування (табл. 1., складено за [10]).  

Таблиця 1. 
Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати 

існуючі проблеми та труднощі? 
 

 Травень 2015 Квітень 2016 
Здатна подолати протягом найближчих 
кількох років 26,9 16,5 

Здатна подолати у більш віддаленій 
перспективі 41,3 47,2 

Не здатна 20,2 22,6 
Важко відповісти 11,7 13,7 

 
Після випробувань, пов’язаних із трагічними подіями Майда-

ну, анексії частини території країни, втрат під час військових дій 
ключовим критерієм оцінки якості державного управління стає 
доцільність і обґрунтованість рішень, зрештою, – усвідомлення мети 
й суспільна легітимація векторів стратегічного розвитку. Показові, у 
цьому сенсі, – результати моніторингового дослідження, що протя-
гом тривалого часу здійснюється соціологічною службою Центру 
Разумкова (табл. 2., складено за [11]).  
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Таблиця 2. 
Відповіді на запитання «Як Ви вважаєте, в цілому,  

події в Україні розвиваються у правильному 
чи неправильному напрямі?» 

 
 05.2013 09.2013 03.2014 03.2015 05.2015 09.2015 02.2016 04.2016
У прави-
льному 
напрямі 

15,4 15,4 32,3 17,5 14,3 16,7 11,6 14,2 

У непра-
вильному 
напрямі 

65,9 65,4 40,7 66,9 67,6 66,0 73,4 72,2 

Важко від-
повісти/не 
відповіли 

18,7 19,2 27,0 15,6 18,1 17,3 15,0 13,6 

 
Звернімо увагу, що рівень позитивних оцінок сучасного стану 

розвитку суспільства стрімко наближається до «передреволюційних» 
показників. Результати соціологічного дослідження засвідчили – 
понад 70% українських громадян вважають, що ситуація в Україні 
розвивається у неправильному напрямку. Люди не довіряють ні орга-
нам влади, ні судам, ні прокуратурі, ні політичним партіям. На думку 
керівника соціологічної служби Центру, нині в Україні відзначається 
певна революційна налаштованість суспільства, зазначивши наявність 
у ньому «революційної свідомості» [12]. На нашу думку, тенденція 
до стрімкої зміни суспільних настроїв, серед іншого, зумовлюється 
відсутністю чітко артикульованої, зрозумілої й підкріпленої реальни-
ми діями стратегії суспільного розвитку, адже сутнісно – така стра-
тегія є своєрідною проекцією смислів.  

Недовіра до влади, розчарування в її спроможності вирішити іс-
нуючі проблеми і подолати труднощі та прагнення справедливості 
може спровокувати вияви деструктивної поведінки через спроби за 
власним розумінням «вершити правосуддя». Приклади цього – вбив-
ство поліцейськими затриманого у селищі Криве Озеро Миколаївсь-
кої області, численні повідомлення про злочини, скоєні на тлі «боро-
тьби за справедливість» навіть із застосуванням вогнепальної зброї.  
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В умовах низької ефективності правоохоронної системи та ко-
румпованості системи судової працюють закони вулиці. Коли держа-
ва не може навести порядок, люди вдаються до радикальних дій, 
демонструючи недовіру органам державної влади, зневіру щодо 
справедливості суду, керуючись власними уявленнями про належне, 
покладаючись на себе або ж – на допомогу радикальних позазакон-
них формувань. Адже, насправді, соціально-політична напруга і нев-
доволеність чинною й нині практикою державного управління нікуди 
не поділися. Під впливом, передусім, зовнішньої військової агресії 
вони (напруга і невдоволеність) просто відтермінувалися, набули ін-
ших форм і перейшли у фазу очікування й «передготовності». На від-
міну від соціально-психологічного стану напередодні Майдану, 
нинішній – характеризується значно нижчим порогом «страху» і 
непевності й значно вищим ступенем – натхнення й упевненості, що 
зумовлені усвідомленням сили і можливостей громадського впливу.  

Одним із надбань Майдану є сформована соціально-психологіч-
на установка мас щодо певних способів дії (аттитюд «до ситуації» – 
за М. Рокичем). Тобто, у масовій свідомості сформувалося уявлення 
про певний ефективний спосіб дії у ситуації, коли влада не виконує 
обіцянок, коли її дії й рішення не відповідають суспільним очікуван-
ням і коли його (очікування) ресурс вичерпано. Саме у цьому кон-
тексті громадським, експертним середовищем і засобами масової 
комунікації артикулюється побоювання третього Майдану. І прези-
дентські, і парламентські вибори у свідомості громадян – лише 
необхідна передумова для ефективних рішень і дій. Їх відсутність 
або ж хибна, з погляду суспільства, спрямованість – стане достатньою 
підставою для нового, з непередбачуваними наслідками, революцій-
ного сплеску.  

Небезпечна тенденція зростання правового нігілізму може приз-
вести до потреби суспільства в «сильній руці». Можливе використан-
ня новою владою старих, прийнятих попереднім режимом практик 
є вкрай небезпечним для Української держави. Спокуса піти най-
простішим шляхом і реалізовувати реформи, від яких насамперед 
постраждають звичайні громадяни, а не олігархи, може призвести до 
чергових масових протестів – уже проти чинної влади.  

Президент України усвідомлює загрозу виникнення «другого 
фронту» як провокативної спроби «розхитати політичну ситуацію» 
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всередині країни [13]. Разом з тим, поки-що не здійснено суттєвих 
змін у системі влади, принципів та механізмів державного управлін-
ня, не впроваджені й навіть чітко не артикульовані нові правила 
суспільного життя. Засвідчили це і результати соціологічного опи-
тування, проведеного напередодні 2016 року соціологічною службою 
Центру Разумкова. На питання «Які загрози є більш небезпечними 
для незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України?» 
третина опитаних (30,3%) вказала на внутрішню загрозу, 17,8% виз-
нали небезпечнішою загрозу зовнішню, а 47% зазначили, що зов-
нішні та внутрішні загрози є однаково небезпечними [14].  

Відсутність довіри громадян до політичних інститутів, зневіра 
в ефективність їх діяльності, низький рівень політичної культури 
та прагнення ситуативної реалізації інтересів лежить в основі ще од-
ного розповсюдженого в Україні деструктивного прояву – абсентеїз-
му*, який проявляється як байдуже ставлення людей до політичного 
життя, зумовлюючись, передусім, суперечністю між демократичними 
принципами виборів та їх практикою. Посилює деструктивність аб-
сентеїзму й уявлення значної кількості людей про те, що від них у 
політиці нічого не залежить. Правовий нігілізм посилюється ще й 
тим, що в Україні досі жоден правопорушник не був притягнений до 
кримінальної відповідальності за порушення виборчого законодав-
ства. Практика свідчить, що вибори в Україні нерідко перетворюють-
ся із інструменту забезпечення демократії на механізм ефективної 
маніпуляції свідомістю громадян. Проблема абсентеїзму для україн-
ського суспільства є значимою й у контексті перспектив розвитку 
громадянського суспільства з огляду на небезпеку трансформації гро-
мадянської некомпетентності у свідоме ігнорування політики, ут-
вердження нігілістичних проявів політичної поведінки. 

Ці та інші вияви правового нігілізму, як однієї з форм деструк-
тивної поведінки, також є породженням суперечності ціннісного, 
морального і правового вимірів соціальної дійсності. Зміна соціаль-
них умов, як правило, призводить до того, що механізм відтворення 
цінностей, орієнтації на них перестає бути провідним, поступаючись 
місцем або адаптаційним механізмам, або ж – деструктивним. Через 

                                                            
* Абсентеїзм (від лат. absentia – відсутність) – ухилення від участі у політичних 

виборах, зборах тощо. 
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адаптацію відбувається процес своєрідного пристосування до нової 
реальності, через деструкцію – її руйнування.  

Країна продовжує жити вимірами революційного часу, зістав-
ляючи владну риторику із діями влади. У цьому контексті, мають 
посилюватися громадянська участь і громадський контроль за влад-
ними рішеннями й їх реалізацією. За відсутності дієвих інститутів 
такого контролю, ефективної комунікації влади з громадськістю 
вимоги до влади набуватимуть стихійних протестних форм – масових 
акцій, пікетів органів центральної і місцевої влади, перекриття шляхів 
сполучення тощо.  

Очевидно, що подолання і попередження деструктивної сус-
пільно-політичної поведінки та правового нігілізму, як соціально 
обумовлених явищ, лежить передусім у ціннісно-смисловій площині. 
Саме у ній визначаються рівні конструктивності, ціннісно-орієнта-
ційної єдності, сутність і спрямованість реформ як загальнонаціона-
льного, соціокультурного та соціально-політичний процесу цілеспря-
мованої і скоординованої діяльності зі створення нових смислів та 
цінностей, нової їх системи.  

Вагомим чинником зміцнення державного суверенітету, творен-
ня політичної нації за нинішніх умов стає суспільна консолідація, 
потреба визначення напрямів, шляхів і форм її поглиблення. У цьому 
контексті, усвідомлення політичною, владною, бізнесовою елітою 
нової реальності (у її мотиваційно-смисловому і ціннісному вимірах) 
стає необхідною умовою суспільного розвитку, своєрідним запобіж-
ником від зміни вектору його цивілізаційного поступу.  

Водночас, суспільна консолідація неможлива без визначення со-
ціально зумовлених ціннісних пріоритетів, які мають характер пот-
реб, спираються на досвід і оцінку навколишнього соціокультурного 
світу. Очевидно, що ціннісні пріоритети різних людей, груп, класів 
відрізнятимуться. Відмінними вони будуть у заможних і малозабез-
печених, у молоді й людей похилого віку, у здорових і хворих. Але, 
коли йдеться про суспільні цінності, особливої ваги набуває мож-
ливість впливати на перебіг суспільно значимих процесів, на їх унор-
мування, зрештою, – на прийняття рішень. Тобто, ціннісні пріоритети 
формуються під впливом низки факторів і є динамічним, «гнучким» 
утворенням, що не лише регулює поведінку, але й спрямовує її на 
досягнення певної мети, визначає шляхи й засоби її досягнення. 
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Визначення ціннісних пріоритетів є необхідною і важливою скла-
довою процесу конструювання майбутнього.  

У цьому контексті йдеться передусім про необхідність стратегії 
суспільного розвитку як світоглядно обумовленої сукупності пог-
лядів, оцінок та принципів, які визначають загальне бачення шляхів 
розвитку; як достатньо абстрактного, довгострокового, максима-
льно загального (недеталізованого), послідовного, конструктивного, 
раціонального, підкріпленого ідеологією, стійкого до невизначеності 
умов середовища плану досягнення мети.  

Іншими словами, стратегія суспільного розвитку – це своєрідна 
надідея, амбітний план-проект майбутнього, пов’язаний із оцінкою 
нинішніх (стартових) позицій, потенціалу, можливостей, ресурсів і 
загроз. Це план, пов’язаний із прогнозом стратегії розвитку інших 
країн і співвіднесення з їх стратегічними цілями. Нарешті, стра-
тегія – це передбачення шляхів цивілізаційного розвитку і нашого 
місця в ньому.  

Коли мовиться про стратегію, то йдеться, передусім, про май-
бутнє. Проектування майбутнього – аксіологічне явище – можливе 
лише на ідеологічному ґрунті, на певній системі цінностей. Стра-
тегія має не просто орієнтуватися на перспективу, але й мати ясні 
цілі, спиратися на моральні норми, конкретні цінності, формувати 
відповідні ідентичності, як інструменти саморозвитку. Рух України 
у європейському напрямі створює сприятливі передумови для ін-
теграції у ціннісний, етичний простір Європи.  

Серед першочергових завдань стратегії цивілізаційного онов-
лення України – подолання бідності, зменшення економічно необ-
ґрунтованої нерівності, утвердження справедливого розподілу 
доходів, зокрема, шляхом зміни принципу розподілу доходів у сус-
пільстві внаслідок перенесення основного податкового навантаження 
з груп населення з низьким і середнім доходом на заможні прошарки 
суспільства. При цьому змінити такий принцип розподілу доходів у 
суспільстві є доцільним шляхом розроблення законодавчих пропо-
зицій щодо запровадження податку на багатство, відновлення прогре-
сивної системи оподаткування, стимулювання корпоративної соціа-
льної відповідальності бізнесу, особливо великого. Важливий крок 
на шляху цивілізаційного розвитку – подолання корупції, масштабна 
присутність якої в українському суспільстві виступає нездоланною 
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перешкодою для усіх наших європейських цивілізаційних намірів. 
Постає завдання знайти формулу поєднання принципу правової сво-
боди особистості і принципу її суспільної відповідальності.  

Надання пріоритетності європейському цивілізаційному вектору 
дасть потужну зовнішню підтримку власним українським зусиллям з 
вирішення таких невідкладних проблем, як формування у суспільстві, 
особливо у внутрішньополітичних стосунках, атмосфери довіри, 
усунення нерівності громадян у стартових життєвих можливостях, 
посиленням впливу населення на публічну політику засобами роз-
гортання і поглиблення громадського і державного контролю за її 
перебігом. 

Нові смисли мають породжувати нові практики, мотивувати 
суспільну діяльність задля досягнення стратегічної мети. Реалізація 
цих смислів – це суспільно легітимізована, особлива форма держав-
ницької діяльності з об’єктивної оцінки стану, осмислення можливос-
тей і перспектив суспільного розвитку з урахуванням усієї сукупності 
внутрішніх, зовнішніх впливів і загроз, тенденцій сучасного цивіліза-
ційного розвитку.  
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Олег Рудакевич 
 

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА  
В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ 

 
Розкрито теоретичні основи та зміст поняття публічна по-

літика. Обѓрунтовано актуальність його впровадження у вітчизня-
ну політичну науку, навчальні дисципліни та практику.  

Ключові слова: публічна сфера, комунікативна раціональність, 
публічна політика, традиційна політика, деліберативна демократія. 

Ключевые слова: публичная сфера, коммуникативная рациональ-
ность, публичная политика, традиционная политика, делибератив-
ная демократия.  

Rudakevych O. Public politics in the context of Ukrainian reality. 
Theoretical foundations and content of conception of public politics are 
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revealed. Actuality of its implementation in domestic political science, 
course of study and practice are grounded. 

Key words: public sphere, communicative rationality, public politics, 
traditional politics, deliberative democracy. 

Під час урядово-парламентської кризи, яка розгорнулася в Ук-
раїні після спроби відправити у відставку Кабінет Міністрів України 
16 лютого 2016 р., лідер фракції «Об’єднання «Самопоміч» Олег 
Березок та низка інших депутатів звинуватили уряд у тому, що 
його діяльність нагадує «управління приватним комерційним підпри-
ємством», коли виконавча влада, не узгоджуючи свої рішення з 
парламентом, інститутами громадянського суспільства та експертним 
середовищем, ухвалює важливі державні постанови. Іншими словами, 
політика й управління в Україні не мають публічного характеру, що 
проявляється в їх непрозорості, «тіньовому» характері, латентному 
впливі на владу олігархів та зовнішніх чинників [1]. 

Примітним також є те, що поняття «публічна політика» доне-
давна не згадувалося і не визначалося як науковий термін у вітчиз-
няних політологічних словниках і підручниках; лише у 2015 р. впер-
ше його дефініція наведена в енциклопедичному словнику-довіднику 
«Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші ново-
твори) за авторством М. Буника [2]. Разом з тим, українські фахівці з 
державного управління, за прикладом своїх американських та захід-
ноєвропейських колег, з кінця минулого десятиліття почали застосо-
вувати поняття «публічна політика» як аналог англомовного поняття 
«public policy» [3–5]. З того часу поширення набувають такі категорії 
науки з державного управління, як «публічне врядування» та «пуб-
лічне адміністрування», похідні від них терміни [6]. Слід зауважити, 
що одні вітчизняні науковці вважають, що поняття «публічна полі-
тика» входить у науковий дискурс за умов, коли «природа процесу 
прийняття рішень починає визначати зміст державного управління». 
С. Телешун, С. Ситник та І. Рейтерович у зв’язку з цим зазначають, 
що публічна політика «представляється як складне переплетення 
політичних та управлінських процесів… Політична складова процесу 
прийняття рішень – це взаємодія політичних акторів, внаслідок 
якої схвалюється те чи інше рішення. Управлінська – це технічне, 
інформаційно-аналітичне, інтелектуальне забезпечення процесу» [7]. 
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Інші фахівці з державного управління – В. Тертичка, В. Ребкало, 
О. Валевський та ін. – характеризують поняття «публічна політика» 
як сучасне трактування суті політики загалом, протиставляючи його 
традиційному уявленню про політику [3, с. 5–23]. Подібної точки 
зору дотримуються окремі російські науковці. Наприклад, Б. Ісаєв 
зазначає, що «розуміння політики лише як «того, що пов’язане з дер-
жавою», значно звужує сферу політичного» [8]. Він вважає, що слід 
говорити про такі царини політики: державну (офіційну) політику; 
політику громадських організацій і політичних партій (громадян-
ську політику); публічну політику». Остання формується «на стику 
громадянського суспільства і держави». В ній беруть участь «профе-
сійні (публічні) політики, державні чиновники, представники гро-
мадських організацій і політичних партій, наукове й експертне сере-
довище, засоби масової інформації» [8, с. 23–24]. 

Мета статті – розкрити теоретичні основи та зміст поняття 
«публічна політика» і з’ясувати шляхи й умови його цілеспрямова-
ного впровадження у вітчизняну політичну науку, навчальні дисцип-
ліни та політичну практику. 

Поняття «публічна політика» у сучасному трактуванні входить 
у науковий дискурс у 70-х рр. минулого століття. З-поміж спроб 
його концептуального осмислення слід виділити ідеї німецького філо-
софа та соціолога Ю. Габермаса, який спирався у своїх міркуваннях 
на власне трактування феномену публічної сфери.  

Публіка в традиційному уявленні (від лат. populous – народ) – 
це народні маси, широка громадськість, народ, люди, які перебу-
вають поза владою, є її об’єктом. Але публіка може бути і активною. 
Активність проявляється в тому, що народ критично оцінює владу, 
виявляє їй підтримку чи незгоду, намагається брати участь у прий-
нятті й реалізації політичних рішень. Наприклад, поняття «респуб-
ліка» характеризує такий тип держави; яка є справою народу, тво-
ріння його рук і використовується в інтересах народу. Починаючи 
зі стародавніх греків і римлян, закони такої держави визначали 
порядок формування й функціонування владний інститутів, обері-
гаючи приватну сферу життєдіяльності людей від зазіхань публічної 
влади. Однак в епоху Середньовіччя держави, маючи в основному 
монархічну форму правління, не надто переймалися підданими, 
істотно обмежували приватну сферу життя, а публіка існувала як 
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пасивна й покірна маса. Однак із зародженням капіталістичного 
укладу, розвитком освіти, започаткуванням книгодрукування, появою 
преси, впровадженням міського самоврядування, масових партій, пар-
ламентів, всенародних виборів тощо публіка, як зазначає Ю. Габер-
мас, набирає все більше активістського характеру – формується  
т. зв. резонерська публіка. Вона активно реагує на негаразди суспі-
льного й державного життя, домагається розширення своїх прав і 
свобод, проявляє суспільні ініціативи, набуваючи ознак політичного 
суб’єкта. Суспільно-політичне життя за таких умов набирає якісно 
нового характеру. 

У другій половині ХХ ст. ряд німецьких та французьких філо-
софів (Т. Адорно, М. Горкгаймер, Г. Маркузе, Ю. Габермас та ін.) 
піддали критиці традиційні погляди мислителів епохи Просвітництва 
на роль розумування, раціональності у суспільних справах і, насам-
перед, в політиці. Йшлося про концепції, згідно з якими раціонально 
мислячі, високоосвічені суб’єкти влади з власної ініціативи та за 
підтримки інтелектуалів приймають продумані, зважені рішення 
для розв’язання суспільних проблем. Не відкидаючи здоровий глузд 
як базовий принцип успішного функціонування сучасного суспільст-
ва, Ю. Габермас у праці «Структурні трансформації публічної сфери» 
(1962 р.) дійшов висновку, що сучасне суспільство повинно перейти 
від індивідуалізованої суб’єкт-об’єктної концепції здорового глузду 
до здорового глузду, що проявляється в процесі міжсуб’єктного спіл-
кування. Такого типу раціональність потрібна там, де «життя разом, 
але в різний спосіб» у суспільному просторі і часі примушує людей 
шукати шляхи для досягнення згоди щодо того, як розв’язувати 
спільні проблеми. Обгрунтована на цій ідеї концепція т.зв. «кому-
нікативної раціональності» («комунікативного розуму») лягла в осно-
ву нових теорій публічного простору, публічної сфери та публічної 
політики, які були підтримані науковцями і політиками країн роз-
виненої демократії. Як зазначає В. Парсонс, – «ідеї Габермаса мають 
далекосяжні наслідки і для теорії, і для практики. На теоретичному 
рівні вони наголошують на необхідності більшої уваги до мови, 
дискурсу й аргументації. На практичному рівні теорії Габерма-
са… вказали на необхідність пошуку нових аналітичних методів 
та інституційних процесів, що можуть слугувати для розвитку інтер-
комунікативного підходу до формулювання і здійснення публічної 
політики» [9]. 
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Публічна сфера як «інстуціоналізована арена дискурсивної інтер-
акції» (Ю. Габермас), простір, в якому громадяни вільно обговорю-
ють суспільно важливі питання, – це насамперед те, що знаходитться 
поза сферою приватного життя: особистого, сімейного, домашнього. 
По-дуге, вона концепуально відмінна від процесів у державних орга-
нах. Тут виробляються і циркулюють дискурси, які можуть бути кри-
тичними щодо державної політики та способу аргументації поса-
дових осіб. По-третє, вона відмінна і від сфери економіки, адже це 
місце дебатів і обговорень, дискурсивних, а не економічних відносин. 
Отже, публічна сфера – це універсальне, загальнодоступне і в той же 
час абстрактне «місце» громадянського суспільства, концептуальний 
простір, в якому недопустимі приватні інтереси, де нівелюються соці-
альні нерівності і його члени спілкуються як рівні [9, с. 57–59]. 

Розвитку публічної сфери сприяють інститути громадянського 
суспільства, засоби масової інформації (особливо, радіо і телебачен-
ня), заклади культури (театри, концертні зали, бібліотеки тощо), гро-
мадські місця (парки, площі, сквери), спортивні арени, мережа Інтер-
нет, соціальні мережі, блогосфера тощо. Названі формування мають 
одночасно й статус інституцій публічної сфери. Важливо, щоб форму-
ванню публічної сфери сприяли державні інституції, навчальні зак-
лади, сім’я, приватний бізнес тощо.  

У програмі розвитку ООН «UNDP 2002» наголошуються такі 
бажані риси публічної сфери: участь (усі громадяни мають голос у 
прийнятті рішень – безпосередньо або за допомогою легітимних ін-
ститутів, які репрезентують їх інтереси; така широка участь будуєть-
ся на свободі асоціацій і слова, а також на здатності до конструк-
тивного діалогу); верховенство права (чесність і неупередженість 
правових структур, особливо тих, які забезпечують дотримання прав 
людини); прозорість (свобода інформації, її повнота та доступність 
для всіх, хто в ній зацікавлений); чутливість (усі інститути своєчасно 
реагують на потреби громадян); орієнтація на згоду (дотримання 
балансу інтересів для досягнення широкого консенсусу з питань 
про те, що більше всього відповідає потребам групи та яким спосо-
бом, за допомогою яких процедур цього потрібно досягати); спра-
ведливість (усі громадяни мають можливість покращити свій 
добробут); результативність та дієвість (максимально ефективне 
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використання ресурсів для задоволення потреб громадян); підзвіт-
ність (уряд, приватний бізнес і структури громадянського суспільст-
ва підзвітні громадськості та інституційним носіям прав); страте-
гічне бачення (лідери, владні структури і громадськість спираються 
на довготривалі перспективи врядування та розвитку особи і чітко 
уявляють собі ті заходи, які необхідні для їх реалізації). 

Основними функціями публічної сфери є формування і підтри-
мування комунікативного простору, громадської думки, громадянсь-
кого суспільства, консолідація суспільства, формування модерної 
нації, становлення громадянської культури, утвердження публічної 
політики, культури публічного врядування та публічного адміні-
стрування, розвиток дієвого народовладдя. 

Наявність і функціонування публічної сфери створює умови для 
формування якісно нового політичного процесу, нових сутнісних 
ознак політики, які акумулюються в поняті «публічна політика». 
Публічна політика – це політика, яку розробляють і здійснюють не 
лише органи вади (т.зв. інститути «публічної влади» – державні та 
муніципальні), а й дійові особи публічної сфери: інститути грома-
дянського суспільства, науковці, експерти, лідери громадської думки, 
журналісти, засоби масової інформації тощо. Основними функціями 
публічної сфери щодо політики є такі: артикуляція життєво важливих 
суспільних інтересів, участь у виробленні державної політики, пуб-
лічний контроль за діяльністю влади, політико-культуре просвітницт-
во громадян. Однак слід мати на увазі, що, по-перше, держава як 
загальнонаціональний інститут покликана репрезентувати інтереси 
народу, тоді як інститути громадянського суспільства представляють 
групові, корпоративні інтереси, а тому не здатні брати на себе функ-
ції публічної загальнонаціональної влади. Отже, публічна політика 
потребує держави, але держава без інститутів публічної сфери не 
змозі акумулювати багатоманітні потреби й інтереси громадян. Якщо 
вузько державно-бюрократичні, партійні, олігархічні, конфесійні чи 
інші корпоративні інтереси домінують в політичному процесі, по-
літика не може вважатись публічною.  

По-друге, поняття «public policy» має дещо відмінне трактування 
у США та країнах європейського континенту. В Америці наголошу-
ється на тому, що публічна політика здійснюється через дію держави, 
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урядових чиновників, держапарату в умовах функціонування демо-
кратії, громадянського суспільства, політичного плюралізму, конку-
ренції та децентралізації. У Європі вважається, що це – вироблення 
політико-управлінських рішень державою за умов демократичної 
участі всіх груп населення, їх організацій, узгодження інтересів, 
комплексне бачення проблеми та її розв’язання через політичну 
дію уряду. 

Структурними компонентами та послідовними кроками здійс-
нення публічної політики є такі: а) з’ясування сутності публічної 
проблеми; б) виявлення та аналіз т.зв. «цільових груп» (або груп-
мішеней) публічної політики; в) визначення кола державних та не-
державних інституцій, які стануть суб’єктами політичних рішень; 
г) осмислення передбачуваних намірів; д) розробка варіантів рішень 
публічної проблеми; е) реалізація накреслених намірів та аналіз ус-
пішності їх виконання [10]. 

Порівнюючи основні відмінності непублічної (традиційної) та 
публічної політики, слід зазначити, що основна ознака останньої – 
узгодження інтересів усіх суб’єктів політичного процесу, договір та 
згода між ними. В умовах традиційної політики – це ієрархічність 
узгодження та безумовність виконання рішень держави, навіть коли 
ті не сприймаються частиною населення. 

Суб’єкти публічної політики основну увагу приділяють колек-
тивним рекомендаціям, моральним угодам, намагаючись виробити 
консенсусні рішення. Здійснення традиційної політики максимально 
формалізоване, відбувається з опорою на закон та регламенти. 

Публічна політики формується із залученням громадських рад, 
комісій, форумів, демократичних об’єднань, експертів, представників 
приватного бізнесу. В рамках традиційної політики основними і часто 
єдиними суб’єктами виступають урядові структури, бюрократія. 

Публічне політика функціонує на основі відкритої й доступної 
для всіх інформації. Для традиційної політики властива закритість 
інформації про реальний стан суспільства, виконання прийнятих 
рішень, угод тощо. 

Загалом публічна політика більш ефективна, більш демократич-
на, соціально спрямована та гуманна. 

Можна виділити такі логічні й історичні етапи руху пострадян-
ських, постсоціалістичних країн на шляху до нового типу політики:  
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І. Крах недемократичного політичного режиму і делегітимація 
традиційної політики, оскільки вони не були спрямовані на забезпе-
чення громадянських прав і свобод, реального народовладдя, зростан-
ня добробуту населення. 

ІІ. Квазіпублічна політика, коли нова влада в умовах розгортання 
демократичного процесу та формування основ громадянського сус-
пільства імітує взаємодію з громадськістю, а публічна сфера ще не 
настільки розвинена, щоб контролювати державні органи, обговорю-
вати та вирішувати на рівні з ними суспільні проблеми. В суверенній 
Українській державі це період з 1991 по 2004 рр. 

ІІІ. Набуття громадянським суспільством необхідного соціаль-
ного потенціалу для здійснення радикальних, революційних зрушень, 
спрямованих на зміну політичного режиму. В Україні переломний 
момент наступив під час Помаранчевої революції, а згодом – в ході 
Революції Гідності. Однак публічні ознаки політики не набули сис-
темного та стійкого характеру. Часто спостерігаються прояви анархії 
та охлократії, які зумовлені низьким рівнем політичної та правової 
культури населення та через відсутність закріплених законом демо-
кратичних процедур взаємодії органів влади та громадськості. Авто-
ритарна ментальність пострадянських кадрів та інституційна пам’ять 
нетрансформованих державних органів виступають серйозними ба-
р’єрами на шляху утвердження політико-суб’єктиних властивостей 
інститутів публічної сфери. Охарактеризований різновид політики 
можна означити терміном «протопублічна політика».  

ІV. Утвердження зрілої публічної політики, яка демонструє свої 
переваги над традиційною політикою. Так зване «державне управ-
ляння» (government) має трансформуватися в публічне врядування 
та публічне адміністрування – governance, а інститути громадянсь-
кого суспільства, ЗМІ, експертне середовище набрати незаперечного 
авторитету та дієвості. Цьому намагаються сприяти керівні органи 
Європейського Союзу й окремі держави, про що свідчать, зокрема, 
недавно прийняті за наполяганням міжнародних організацій закони, 
спрямовані на протидію корупції та забезпечення відкритості дер-
жавних інституцій України.  

У формуванні та утвердженні публічної політики в Україні свій 
внесок повинна зробити не лише політична наука, а й вища школа. 
Для цього слід кардинально змінити зміст і методику викладання 
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суспільних дисциплін, особливо політології, теорії публічного вря-
дування, адміністративного менеджменту та ін. Необхідно підготува-
ти енциклопедичні видання, присвячені публічній політиці, видати 
хрестоматійні посібники, практикуми, впроваджувати інтерактивні 
форми навчання.  

Серед основних політологічних тем, крім розкриття теоретичних 
основ публічної політики, на особливу увагу заслуговує переосмис-
лення владного процесу. Йдеться про представлення влади як бага-
товимірного соціального спілкування в інтегративних теоріях, що 
поєднують атрибутивні та реляціоністькі підходи до обґрунтування 
влади. Інтегральна теорія та багатовимірна модель політичної влади 
характеризує її як взаємодію та взаємовплив основних агентів владно-
го процесу [11]. Не лише органи держави володіють інституційними 
засобами впливу на народ, а й політично свідома та об’єднана гро-
мадськість формує інструментарій відстоювання своїх життєвих пот-
реб та інтересів і ефективно впливає на інститути публічної влади. 
Отже, є очевидним, що демократично організований владний процес 
є основою функціонування публічної політики. 

Наглядно багатовимірна модель політичної влади представлена 
т. зв. «політологічним ромбом». Дві його протилежні вершини (кути) 
символізують суб’єкт «S» та об’єкт «О» влади, інші – ресурси сус-
пільства «R», що розподіляються владою, й інструментальні форми 
взаємодії суб’єкта та об’єкта влади «І». В центрі ромба на перетині 
його діагоналей розташована точка «К», яка символізує цінності і 
традиції домінуючої в суспільстві культури. Основні владні відно-
сини у політологічному (владному) ромбі представлені такими вимі-
рами чи опозиціями: «панування–підкорення», «управління–тиск», 
«контроль–вплив» [12; 13]. 

Важливу роль у розвитку теоретичних основ публічної політики 
відіграли розроблені американськими політологами моделі політич-
ної системи з використанням кібернетичних ідей, теорій суспільної 
самоорганізації, комунікації, громадянського суспільства та ін. [12, 
с. 45–47; 8, с. 111–120]. Так, у соціально-кібернетичній моделі 
політичної системи Д. Істона політична система розглядається і як 
конструкція влади, і як неперервний процес взаємодії влади з гро-
мадянським суспільством через т. зв «входи» і «виходи» політичної 
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системи. Політична система характеризується як відкрита самоорга-
нізована система, яка для того, щоб «вижити», має бути здатною на-
лежним чином відповідати на виклики суспільного та природного 
середовища: економічної, соціальної, духовної, екологічної та інших 
підсистем, суспільства загалом.  

Структурно-функціональна модель політичної системи Г. Ал-
монда виявляє три групи функцій: функціонування блоку політич-
ного процесу, пов’язаного з «входами» в політичну систему й такими 
проявами, як артикуляція інтересів населення, їх агрегація, вироб-
лення політики; дію блоку управління суспільними ресурсами, пов’я-
заного з «виходами» політичної системи: формування ресурсів, їх 
регулювання та розподіл; функціонування блоку адаптації суспіль-
ства до політичної системи: політична соціалізація, рекрутування 
прихильників влади й опозиції, забезпечення інформацією для на-
лежної комунікації суспільства і політичної сфери. 

Інформаційно-кібернетична модель К. Дойча також демонструє 
взаємодію усіх зацікавлених суб’єктів політичного процесу: фаза 1 – 
прийом інформації через «рецептори» – інформаційні служби (уря-
дові та неурядові), центри вивчення громадської думки; фаза 2 – 
опрацювання інформації за допомогою блоку «пам’яті і цінностей», 
де вона порівнюється з попередніми даними, а також цінностями, 
які декларує влада й громадськість; фаза 3 – на основі опрацьова-
ної інформації уряд приймає відповідні рішення; фаза 4 – «ефектори» 
(виконавчі структури спільно із недержавними інституціями) реа-
лізують рішення. Далі інформація про результати врядування через 
зворотний зв’язок детермінує новий цикл функціонування політич-
ної системи.  

Серед інших тем нормативного курсу політології слід виділити 
теорію та практику політичної демократії. Тут на увагу заслуговує 
розроблена Ю. Габермасом концепція деліберативної демократії, в 
якій увага зосереджена на механізмах вироблення і здійснення пуб-
лічної політики. Термін «деліберація» або «деліберативний процес» 
(від лат. deliberation – старанне зважування, обговорення, обдумуван-
ня, обмірковування) означає дорадчий процес та вироблення узгод-
жених рішень. Відповідно, деліберативна демократія – це демократія 
обговорення або дорадча демократія. Модель демократії, яку про-
понує Ю. Габермас, базується на суспільній комунікації, завдяки якій 
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політичний процес передбачає досягнення обґрунтованих консенсус-
них рішень. Значення цієї моделі демократичного процесу вчений 
пояснює так: «Якщо ми робимо поняття процедури деліберативної 
політики нормативно змістовним ядром теорії демократії, то вини-
кають відмінності і стосовно республіканської концепції держави як 
моральної суспільності, і стосовно ліберальної концепції держави 
як захисника економічної спільноти. Порівнюючи три вказані моделі, 
я, – продовжує філософ, – відштовхуюся від того виміру політики, 
який до сьогодні нас цікавив, передусім – від демократичного фор-
мування суспільної думки і політичної волі, що дають результат у 
всезагальних виборах та в парламентських постановах» [14]. Отже, 
теорія комунікативної дії та деліберативної демократії Ю. Габермаса 
дає змогу забезпечити розв’язання проблем загальносуспільного ха-
рактеру через залучення громадян до дискурсу, у рамках якого ство-
рюються умови для вільного, неупередженого діалогу, що спрямова-
ний на досягнення консенсусу. У розгортанні саме такого механізму 
народовладдя є особлива потреба сучасного українського суспільства.  

Публічна політика ще не стала визначальною рисою суспільно-
політичного процесу в Україні, однак суспільство уже почало усві-
домлювати її значення для радикальної трансформацій усіх сфер 
суспільного життя, забезпечення провідної ролі громадянського сус-
пільства, всіх інституцій публічної сфери у формуванні нової якості 
політики на засадах комунікативної раціональності та делібератив-
ного процесу.  
 
_______________________________ 
 

1.  Кучерява О. Уряду дали незадовільну оцінку, але у відставку не «піш-
ли» / О. Кучерява // Голос України. – 2016. – 18 лютого. – С. 2. 

2.  Буник М. Публічна політика / М. Буник // Новітня політична лексика 
(неологізми, оказіоналізми та ін.новотвори) / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, 
Г. В, Шипунов та ін.; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : Новий світ – 2000, 2015. – 
С. 323–324.  

3.  Концептуальні засади взаємодії політики й управління: навч посіб. / авт. 
кол. : Е. А. Афонін, Я. В. Бережний, О. Л. Валевський та ін. – К. : НАДУ, 2010. – 
300 с.  

4.  Пірен М. І. Публічна політична діяльність: навч. посіб. / М. І. Пірен. – 
К. : НАДУ, 2009. – 288 с.  



0  

 266

НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 3-4(83-84) 

5.  Тертичка В. Суспільна політика : чи стала вона сферою наукового 
пошуку і прикладних досліджень в Україні? / В. Тертичка // Політичний ме-
неджмент. – 2007. – № 1. – С. 10–23. 

6.  Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю. В. Ков-
басюк (голова) та ін. – Т.8. Публічне врядування. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 
2011. – С. 482–483.  

7.  Телешун С. О. Що таке публічна політика? / С. О. Телешун, С. В. Сит-
ник, І. В. Рейтерович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:Users/ 
92EA~1/AppData/Local/Nemp/KU8PGOHY.htm  

8.  Теория политики: учеб. пособие / Под ред. Б. А. Исаева. – СПб. : Питер, 
2008. – с. 22.  

9.  Парсонс В. Публічна політика. Вступ до теорії й практики аналізу по-
літики; пер. з англ. [В. Парсонс]. – К. : Вид. дім. «Києво-Могилянська академія», 
2006. – С. 65; 57–59.  

10. Розроблення публічної політики. Практичний посібник / уклад. 
А. О. Чимерис. – К. : ТОВ «Софія», 2011. – 128 с.  

11.  Сутність і зміст багатовимірної моделі владного спілкування [Елек-
торнний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:Users/92EA~1/AppData/Local/Temp/ 
AC93N9SQ.htm  

12.  Рудакевич О. М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота: навч. 
посіб. / О. М. Рудакевич. – Тернопіль: Астон, 2006. – С. 23. 

13.  Сутність і зміст багатовимірної моделі владного спілкування [Елек-
торнний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:Users/92EA~1/AppData/Local/Temp/ 
AC93N9SQ.htm  

14.  Габермас Ю. Залучення іншого. Студії з політичної теорії / Ю. Габер-
мас. – Львів: Астролябія, 2006. – С. 392.  

 
 

Олександр Корнієвський  
 

СУПЕРЕЧНОСТІ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 
 
Визначено та охарактеризовано суперечливі тенденції розвитку 

громадянського суспільства в Україні, проблемні аспекти його взає-
модії з державою в умовах внутрішніх та зовнішніх викликів. 

Ключові слова: громадянське суспільство, держава, зовнішня аг-
ресія, суспільна /протестна/ активність, громадська самоорганізація. 

Kornіyevsky O. Contradictions of modern development of civil 
society in Ukraine. The contradictory trends of civil society development 
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in Ukraine, problematic aspects of its interaction with the state in terms 
of internal and external challenges are defined and characterized. 

Key words: civil society, state, foreign aggression, social /protest/ 
activity, social self-organization. 

 
За час, що минув після зміни влади у 2014 році, проблематика 

громадянського суспільства та його взаємодії з державою вийшла 
на концептуально інший рівень свого теоретичного осмислення та 
практичного розроблення. Отже, чи сформувалося в Україні грома-
дянське суспільство і, якщо так, то наскільки розвиненим і компетент-
ним воно є? Однозначної відповіді тут бути не може, проте саме така 
постановка питання значною мірою дає можливість оцінити весь 
складний та суперечливий процес становлення сучасної української 
демократії.  

У своєму найбільш загальному розумінні громадянське суспіль-
ство – це певний тип суспільної організації. Політологія потрактовує 
його як стійку систему горизонтальних зв’язків, суспільно-політич-
них орієнтацій і норм суспільної поведінки в межах політичної сис-
теми. Громадянське суспільство має складну структуру, включає еко-
номічні, господарські, родинно-споріднені, етнічні, релігійні, правові 
відносини, а також опосередковані державою політичні відносини 
між індивідами як первинними суб’єктами політичного життя тощо.  

Якщо послуговуватися наведеним широким тлумаченням, то 
нині наявність громадянського суспільства в Україні є незаперечною, 
а історія окремих його елементів (професійні спілки, релігійні грома-
ди, об’єднання громадян за інтересами) сягає радянських і, навіть, 
більш давніх часів. Однак це лише доводить, що громадянське сус-
пільство, будучи невід’ємним атрибутом розвиненої демократії, у 
деяких галузях суспільного життя може фрагментарно існувати і за 
недемократичного устрою.  

Вважається, що сучасне громадянське суспільство як феномен 
зародилося в ході європейських буржуазних революцій, так би мо-
вити, «знизу», долаючи обмеження феодально-абсолютистського уст-
рою, хоча нерідко й використовуючи його політичні форми та 
інституції. Однак сьогодні кожна держава, що проголошує себе де-
мократичною, має сприяти розвиткові громадянського суспільства 
«зверху» – принаймні у правовому плані. У цьому контексті ретро-
спективний погляд на роль держави у становленні громадянських 



0  

 268

НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 3-4(83-84) 

інституцій в Україні виявляє один промовистий парадокс. Найменшу 
увагу громадянському суспільству приділяла влада за правління пре-
зидентів, які обиралися на цю посаду завдяки широкомасштабним 
суспільним акціям. І навпаки, під час правління президентів, яких 
звинувачували в авторитаризмі, було сформоване правове поле функ-
ціонування недержавних суспільних інститутів та їхньої взаємодії з 
владою.  

Завдяки політиці держави щодо сприяння громадянському сус-
пільству в Україні було створено своєрідний нормативно-правовий 
кодекс – прогресивне правове поле, що регламентує широке коло пи-
тань діяльності різноманітних неурядових організацій та їхню взає-
модію з владою. У правових документах яких влада недвозначно і ба-
гаторазово не тільки задекларувала свій намір сприяти розвиткові 
організованого суспільства, а й визначила напрями такого сприяння.  

За ініціативи держави в Україні визначено принципи і форми 
взаємодії інституцій громадянського суспільства з органами вико-
навчої влади і створено механізм такої взаємодії через систему гро-
мадських рад. 26 лютого 2016 р. Президент України своїм Указом 
затвердив Національну стратегію сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2016–2020 роки. Як і інші нормативні доку-
менти у цій сфері, вона назагал визначає своїми основними цілями 
залучення організованого в інституції суспільства до участі у форму-
ванні та реалізації державної політики, здійснення спільних проектів 
інформаційного, аналітично-дослідного, благодійного і соціального 
спрямування, у запобігання корупції, проведення громадської екс-
пертизи діяльності органів виконавчої влади тощо. Власне, рівень 
громадянського суспільства визначається не лише кількісними та ін-
шими формальними показниками (кількістю й чисельністю громадсь-
ких і профспілкових організацій, розробленістю правових засад та 
механізмів їхньої діяльності тощо), а, насамперед, показниками якіс-
ними – дієвістю відповідних інституцій та мірою їхнього реального 
впливу на суспільно-політичне життя, формування і реалізацію дер-
жавної політики.  

Нині, за різними оцінками, з-серед офіційно зареєстрованих гро-
мадських організацій справді суспільно активними є близько 5 %, 
бюджет 90 % яких формується з коштів міжнародних донорів. За да-
ними Інституту соціології НАН України, 80 % українців не є членами 
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жодної з громадських організацій. Хоча за формальним показником 
кількості громадських організацій Україна майже не відстає від зага-
льноєвропейського рівня [1].  

Безперечний, а часом вирішальний громадський вплив на перебіг 
політичного процесу під час революційних подій 2004 р. та 2013–
2014 рр., здавалося б, засвідчив незворотність демократичного тран-
зиту України та роль громадянського суспільства як провідного 
агента демократизації. Вже двічі український народ, авангардом яко-
го виступали різноманітні формальні та неформальні громадські 
об’єднання, взяв безпосередню участь у зміні вищої влади, довівши 
свою політичну зрілість й організаційну спроможність. Надзвичайна 
самоорганізація і самопожертва українського суспільства під час 
Євромайдану, його роль у протистоянні агресії на Сході України, 
делегування окремих представників громадських, добровольчих та 
волонтерських організацій до органів влади породили в суспільстві 
сподівання на те, що оновлена держава стане ефективною і проведе 
кардинальні реформи, які сприятимуть розвитку країни.  

Однак на цьому тлі далеко не завжди належна увага приділяєть-
ся цілком буденним, але насправді вирішальним для реформування 
державної системи аспектам життєдіяльності організованого соціу-
му – різноманітним громадським ініціативам, націленим на упоряд-
кування публічного простору й створення комфортних умов існування, 
продукуванню культурних інновацій та популяризації різноманіття, 
вирішенню повсякденних соціальних проблем, громадянській освіті 
та навчанню молоді, охороні довкілля, захистові прав та інтересів 
громадян і запобіганню порушень закону, просуванню реформ та 
системному підвищенню якості державного управління. Натомість 
широкий резонанс мають майже виключно екстремальні прояви гро-
мадянської активності [2]. Саме ж громадянське суспільство поки 
не спромоглося сформувати системну матрицю та конкретні чіткі 
механізми впливу на соціальне середовище та поточну політику у 
«позареволюційний» час. Це, своєю чергою, дозволяє державній владі 
ставитися до організованої громадськості за принципом «мавр зробив 
свою справу». Подекуди відбувається повернення до характерних 
для попереднього режиму імітаційних практик (зокрема, до створення 
«кишенькових» громадських рад при владних структурах), замість 
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розбудови системи реального партнерства між державою і громадян-
ським суспільством. Взаємодія із організованою громадськістю обме-
жується допуском її окремих представників до державних посад та 
використанням застарілих та забюрократизованих, а часто й узагалі 
фіктивних, форматів комунікації.  

В умовах недієвості суто інституційних засобів перевірки ефек-
тивності роботи органів державної влади та їхніх посадових осіб, а 
також мінімального впливу громадськості на кадрові призначення 
їй доводиться вдаватися до інформаційних кампаній у засобах масо-
вої інформації. На тлі низького рівня довіри до виконання антикоруп-
ційних, правозахисних та інших завдань органами державної влади 
саме тиск громадськості підштовхує відповідні органи ініціювати 
розслідування або навіть відставки посадових осіб, які вчинили ко-
рупційні та інші протиправні, незаконні дії. Ініціативи та дії громад-
ських організацій, рухів, активістів, засобів масової інформації здатні 
бути потужнішим чинником виявлення прорахунків у роботі органів 
державної влади, аніж діяльність уповноважених на це державних 
органів.  

Водночас, можна констатувати, що після революційних подій 
спостерігається певне гальмування у розвиткові громадянського 
суспільства, що виявляється насамперед у державній політиці. Так, 
через рішення парламенту та судів, а також діяльність правоохорон-
них органів спостерігається обмеження права громадян на проведен-
ня мирних зібрань і протестів. Недосконалим залишається законо-
давство щодо страйків працівників. До того ж, анонсована реформа 
місцевої децентралізації може обмежити низку форм місцевої демо-
кратії при тому, що законодавство про місцеві референдуми, попри 
суспільні запити, не розробляється.  

Чи не єдиним, хоч і вельми знаковим, винятком є нинішня роль 
громадянського суспільства у захисті національної безпеки України. 
Тут українська громадськість виявила свої найкращі якості, відразу 
ставши вагомим чинником оборонного потенціалу країни, яким у 
ситуації прямої загрози самому існуванню держави влада не могла 
знехтувати. Безпрецедентним виявом громадської самоорганізації 
за масштабом свого поширення став волонтерський рух. Утім, ви-
дається неможливим визначити реальний кількісний склад учасників 
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волонтерського руху через постійне його поповнення, небажання афі-
шувати свою діяльність та напівлегальність частини волонтерських 
організацій. Проте саме такі гнучкі форми волонтерської діяльності 
виявилися найбільш продуктивними. Обхід бюрократичних процедур 
за умов екстраординарних обставин дозволяв суттєво економити час, 
що позитивно вплинуло на якість волонтерських послуг.  

Активізація волонтерського руху була зумовлена двома основ-
ними причинами: внутрішньополітичною кризою, що призвела до 
розбалансування системи державного управління, дефіциту якісних 
управлінських рішень, браку ресурсних можливостей, та зовнішньою 
агресією, яка поглибила дисбаланс між здатністю держави ефективно 
виконувати свої функції та забезпеченням основних потреб громадян. 
Кризові процеси в Україні та зовнішні впливи поставили під загрозу її 
існування як національної держави, що було сприйнято громадяна-
ми як особистий виклик, загрозу їхній самоідентифікації [3, с. 12–13]. 
На інформаційній ділянці українського спротиву діяльність різнома-
нітних громадських мереж та окремих активістів, що сприяє боротьбі 
з зовнішньою агресією, стала переконливим свідченням державниць-
кої позиції неурядового експертного та медіа-середовища, його здат-
ності до дієвої самоорганізації в інтересах української державності.  

Загалом, у різних видах оборонно-безпекової діяльності високий 
рівень активності та мотивації демонструють різні громадські струк-
тури та ініціативні групи, що виявляється в цілеспрямованій діяль-
ності з вирішення інформаційно-просвітницьких, моніторингових, 
експертно-аналітичних, мобілізаційних, благодійницьких та інших 
завдань. Інколи саме активний та неоднорідний за своїм складом 
громадський сегмент у їх виконанні робить внесок, співмірний або 
навіть більший за той, що традиційно належить уповноваженим на 
це органам державної влади. Деякі новостворені структури, мережі, 
рухи з мінімальними досвідом та ресурсами виявилися більш дієвими 
за традиційні структури у відстоюванні інтересів і прав громадян.  

Більше того, сегмент активної громадськості через мережеву спі-
льноту, електронні ЗМІ акумулює та поширює інформацію про вчи-
нення серйозних порушень і злочинів проти громадян, тероризм, 
сепаратизм та інші зазіхання на національні інтереси України, а 
також пошук військовополонених, заручників, зниклих, загиблих. Ін-
шим напрямом активності громадського сектору стало здійснення 
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експертно-професійного аналізу та формулювання рекомендацій для 
державних органів оборонного та правоохоронного спрямування. 
Отже, в умовах найвищої концентрації загроз суспільству і державі 
організована громадськість реагує надзвичайно оперативно та ефек-
тивно, хоча донедавна мала обмежений інструментарій та ресурс 
впливу [3, с. 44–55].  

Слід визнати, що нині саме протистояння зовнішній агресії за-
лишається чи не головним чинником організаційного зміцнення гро-
мадянського суспільства України, тримаючи його «в тонусі» й не 
даючи остаточно зійти з політичної авансцени, як це було після подій 
2004 року. Війна надала громадянському суспільству нові сенси існу-
вання і точки прикладання зусиль, ставши тимчасовим порятунком 
від депресивних тенденцій. На сьогодні саме оборонна сфера є тим 
плацдармом, де громадянське суспільство доводить і вдосконалює 
свою здатність розбудовувати паралельні організаційні структури, 
альтернативні недостатньо ефективній державі.  

Під час масових протестів проти авторитарної влади та в ході бо-
ротьби проти зовнішньої агресії громадянське суспільство спро-
моглося стати гарантом демократичних перетворень, європейського 
цивілізаційного вибору України й одним із головних суб’єктів га-
рантування її національної безпеки, що актуалізувало необхідність 
подальшого поліпшення державою політико-правових умов для роз-
витку громадянського суспільства та ефективного виконання його 
інститутами своїх функцій у контексті нових викликів і можливос-
тей, які постали перед Україною.  

Відбулися суттєві зміни у напрямах діяльності багатьох ОГС, що 
позначилося на загальній структурі, чисельності, формах та методах 
їхньої діяльності. Почали активно формуватися та ставати дедалі 
більш значущими громадські ініціативи та мобілізаційні стратегії у 
безпековій сфері, зумовлені ними нові механізми взаємодії між 
державними органами та неурядовими структурами. В ситуації без-
посередньої загрози національній незалежності закономірно виділяю-
ться й досі найуспішніше розвиваються оборонно-безпекові форми 
громадської самоорганізації, насамперед добровольчий та волонтер-
ський рухи.  

Натомість, держава та її управлінські структури демонструють 
ознаки неготовності до ефективного функціонування в нових умовах, 
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зокрема, до врахування інтересів і потреб широкої громадськості, 
ведення дієвого суспільного діалогу. Зберігається тенденція вико-
ристання громадськості в конфліктних відносинах між різними 
політичними, партійними, фінансово-промисловими групами та, 
навіть, органами влади. Цілеспрямоване використання зовнішньо-
політичними та деякими внутрішньополітичними силами громадської 
активності, зокрема її протестних вуличних форм, у більшості ви-
падків призводить до виникнення додаткових реальних або потенцій-
них загроз національним інтересам України та сталому розвиткові 
вітчизняної демократії.  

Брак політичної волі та реальних результатів на шляху рефор-
мування України, намагання владних чинників уникнути звітності 
та відповідальності перед суспільством загрожують поглибленням 
розколу між ним та державою, втратою зв’язку між владою та її кон-
ституційним джерелом – Народом України. За наявних обставин це 
може спричинити цілу низку небезпечних політико-правових колізій. 
Адже громадянське суспільство, яке нині чітко артикулювало свої 
вимоги й усвідомило свою силу, може дедалі більше дистанціюва-
тися від неефективної держави.  

У часи випробувань українська організована громадськість про-
демонструвала високу здатність до консолідації та мобілізації. Тому 
нині громадська самоорганізація та масовий патріотизм мають сприй-
матися як найважливіший ресурс державотворення. Отже, сьогодні 
як ніколи необхідним є системний моніторинг суспільних процесів 
та громадської активності, а також можливостей залучення громадян 
до вироблення та реалізації державної політики в різних сферах 
життєдіяльності. Україна постала перед об’єктивною необхідністю 
перейти від політики сприяння й очікування дозрівання громадян-
ського суспільства, для розвитку якого створено належні правові 
умови діяльності, до прагматичної політики формування реально 
діючих, самоврядних недержавних установ як представницьких ін-
ституцій великих соціальних груп і делегування їм частини своїх 
публічних повноважень.  

Таким чином, запорукою успішного розвитку громадянського 
суспільства та його ефективної взаємодії з державою є не тільки нор-
мативно-правовий аспект, але, передусім, комплексна трансформація 
всієї політико-правової реальності. Отже, важливо прискорити процес 
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виходу із системних та інституційних криз в усіх сферах, забезпечити 
належні цілісність і послідовність державної політики. Зрештою, від 
того, чи вдасться громадянському суспільству та владним структурам 
зберегти й примножити потенціал співпраці, закладений у найсклад-
ніший у новітній історії України період, виробивши консолідоване 
бачення майбутнього та єдину стратегію перетворень, залежатиме 
подальша доля України як суверенної, незалежної, демократичної, 
соціальної, правової держави.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  
ІЗ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ  

В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 
 
У статті проаналізовано сутність взаємодії громадських 

організацій з органами державної влади в Україні для розв’язання 
політичної кризи в державі. Простежено динаміку зростання 
активності та довіри до інститутів громадянського суспільства. 
Розглянуто ключові напрями роботи громадських організацій та їх 
роль у пом’якшенні наслідків конфлікту на Cході України. 

Ключові слова: криза політична, організація громадська, 
Україна.  

Havryliuk K. Activities of NGOs in resolving of the political crisis 
in modern Ukraine. The article analyzes the nature of the interaction 
between the NGOs and government authorities in Ukraine to resolve 
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the political crisis in the country. The dynamics of NGOs’ activity and 
credibility growth observed. Considered the key activities of the NGOs 
and their role in alleviation of the consequences of the conflict in 
eastern Ukraine. 

 Key words: crisys, political, Non-governmental organization, Ukraine. 
 

Політична ситуація в багатьох країнах перехідного типу харак-
теризується нестабільністю і схильністю до впливу кризових явищ на 
існуючу політичну систему. Політична криза, яка виникає в органах 
державної влади в такий період, є характерною рисою розвитку та 
трансформації будь-якої політичної системи. Вона може мати одно-
часно деструктивний і конструктивний характер і стати передумовою 
позитивних змін у політичному і соціальному житті суспільства, на-
давати нових імпульсів, сприяти якісній трансформації політичних 
інститутів чи системи в цілому та стати своєрідним випробуванням 
для держави.  

Порушення основних конституційних прав і свобод людини, нех-
тування інституційними засадами суспільного розвитку, неспро-
можність можновладців врегульовувати нагальні кризові питання 
та відповідати запитам громадян – усе це є етіологічними чинниками 
створення громадських об’єднань. Зміна політичних поглядів, підви-
щення політичної обізнаності громадян та піднесення патріотичного 
духу зумовлюють прагнення громадськості брати ініціативу в свої 
руки і впливати на владу. 

Метою статті в цьому контексті є спроба проаналізувати механіз-
ми впливу діяльності громадських організацій (далі – ГО) на кризові 
процеси у політичному житті сучасної України. 

Теоретичні напрацювання, які слугують фундаментальною осно-
вою для аналізу механізмів взаємодії органів влади та громадських 
організацій, представлено у працях таких науковців, як Н. Пархомен-
ко, Г. Луцишин, К. Петренко [1–3]. Зокрема, праці В. Зубара відзер-
калюють роль сучасних суспільно-політичних рухів у розвитку ук-
раїнської державності [4]. І. Рафальський, О. Хуснутдінов, О. Зорич, 
А.Колодій, О. Пилипенко, А. Кваша, С. Дембіцький аналізують 
активність громадянського суспільства, громадських організацій та 
політичних партій в Україні, досліджують вплив такої активності 
на самоідентифікацію громадян [5–8]. Проблематика розв’язання 
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політичних криз певним чином розкрита у працях українських вчених 
Т. Пояркової, А. Черній [9; 10], російської дослідниці А. Корякіної [11]. 
Американський дослідник Т. Рейфер розглядає сутність політич-
ного протесту в умовах глобальних криз [12]. Крім того, деякі автори 
розглянули кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних від-
носинах [13].  

Актуальність даної статті зумовлена недостатнім вивченням 
можливостей впливу громадських організацій на вирішення політич-
них конфліктів та криз. У вітчизняній науковій літературі бракує 
праць, які висвітлювали б роль та місце організацій громадянського 
суспільства у політичному процесі в переломний період в житті дер-
жави. Тому важливим є дослідження умов, у яких функціонують 
діючі громадські організації в Україні та їх проектів, які спрямовані 
на вихід країни із системної політичної кризи. 

Політична криза в Україні відрізняється перманентністю та дов-
готривалістю, суперечливістю розвитку та систематичним загост-
ренням під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів [11, с. 14]. 
Вітчизняні науковці наголошують на систематичній помилці, яку 
протягом усіх років незалежності України повторюють народні об-
ранці – громадська думка недостатньо враховується й вивчається 
органами публічної влади. Державно-управлінські рішення не завжди 
відповідають проблемам та очікуванням суспільства. Під впливом 
досить негативного стереотипу складається оцінка громадянами Ук-
раїни діяльності органів публічної влади. Від якості управлінських 
рішень, що ухвалюють державні службовці, часто залежить не тільки 
ефективність і результативність відповідної державної політики, але 
й рівень життя населення, здоров’я і добробут громадян [14, c. 198].  

Революція гідності поставила перед українським суспільством 
завдання брати на себе відповідальність та діяти самотужки, досягаю-
чи цілей, за які були віддані життя наших співвітчизників: євроінтег-
рація та подолання корупції, встановлення справедливості. Зазначені 
завдання сформували критичний запит на трансформацію країни [15]. 
Виконання цих завдань почали більш активно контролювати ГО та 
інститути громадянського суспільства.  

Як зазначає О. Хуснутдінов, неурядові організації в Україні ма-
ють досить нетривалу історію, фактично вони почали зароджуватися 
на початку 1987 р. [6, c. 136]. На думку І. Рафальського, поштовхом 
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до зростання громадсько-політичної активності в Україні стала аварія 
на Чорнобильській АЕС. Намагання керівників Радянського Союзу 
приховати від людей факт аварії й небезпеку її наслідків, безвідпо-
відальність влади в їх подоланні призвели до переоцінки ефективності 
дій влади в надзвичайних ситуаціях, усвідомлення необхідності конт-
ролювати діяльність уряду та заснування громадських об’єднань для 
реалізації такого контролю. Загроза можливого лиха мотивує людей 
до активної громадської участі та є консолідуючим фактором [5, с. 81]. 

Уже на початку 1990-х рр. почали активно діяти такі об’єднання, 
як Народний Рух України, Демократичний Союз, Товариство україн-
ської мови ім. Шевченка. Згодом з’явилися товариства «Спадщина», 
«Просвіта», «Громада», товариство захисту колишніх в’язнів тота-
літарного режиму «Меморіал», Спілка незалежної української молоді 
та ін. Ці організації на хвилі піднесення національно-патріотичного 
руху об’єдналися для відродження нації на базі релігійних, тери-
торіальних, економічних, культурних, національних та етнічних 
поглядів [2, с. 26] 

Однак, як зазначає В. Степаненко, до кінця 2013 р. спостерігався 
порівняно низький рівень громадянської активності. У 2013 р. тільки 
14, 7 % дорослого населення України брали участь у одному із гро-
мадсько-політичних заходів. За даними дослідження Інституту 
соціології НАН України, переважна більшість респондентів (понад 
85 %) не належала до жодної з громадських, політичних організацій 
чи рухів [16, с. 121]. Бездіяльність влади у процесах встановлення 
суспільного діалогу між органами державної влади та громадськістю 
стала однією з причин поглиблення суспільно-політичної кризи 
наприкінці 2013 – початку 2014 р. Відсутність результативної взає-
модії із громадянами, маніпулятивні методи впливу на політичні про-
цеси та суспільні настрої стали причиною зростання в українському 
суспільстві громадської активності та протестних настроїв. Водночас, 
перспективи звуження можливостей реалізації прав і свобод грома-
дян та проведення мирних заходів (наприклад, «диктаторські» закони 
16 січня 2014 р.) стимулювали громадськість до відстоювання та 
захисту таких прав і свобод [8, c. 94]. 

Як свідчать дані дослідження Інституту соціальної і політичної 
психології НАПН України за 2014 рік, третина респондентів заявляла 
про готовність особисто брати участь у масових акціях, якщо такі 
триватимуть або розпочнуться знову. Найбільше налаштовані брати 
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участь у масових акціях жителі Заходу та Центру України. Дещо мен-
ший, але досить високий ступінь готовності спостерігається на Сході 
та Півдні. Порівняно з груднем 2013 р. частина тих, хто готовий бра-
ти участь у масових акціях протесту у 2014 р., зросла на 5,7 %, на-
томість тих, хто не буде, – зменшилася на 11,1 % [17].  

Схожа картина спостерігалась й під час революції 2004 р., але 
відмінністю Революції гідності є те, що активність громад та довіра 
до громадських організацій після неї не спадає, а переходить у інші 
форми. Це і волонтерський рух, формування добровольчих батальйо-
нів та загонів самооборони. Та навіть тиск на владу не у формі вели-
кого Майдану, а у формі малих акцій [18]. Найбільше громадська 
активність проявляється у мережі Інтернет. Переважно громадяни 
обирають непротестну активність (наприклад, переконання друзів 
у своїх політичних поглядах, контакти із офіційними представниками 
влади, участь у роботі громадських організацій тощо) [19, с. 114]. 
Громадські рухи вливаються у політичне життя країни, часто діють 
як групи тиску на політичну владу. Вони не ставлять перед собою 
мету завойовувати державну владу, що є характерним для політичних 
партій. Проте вони можуть зіграти важливу роль у зміні правлячих 
сил і навіть характеру влади. На відміну від політичних партій, не-
урядові організації не входять до державних інститутів, хоча є части-
ною політичної системи суспільства, їх вплив на уряд здійснюється 
опосередковано [4, c.67].  

На законодавчому рівні проблеми розвитку інститутів громадян-
ського суспільства та їх взаємодії з органами влади в Україні врегу-
льовуються за допомогою низки законів України та більше трьох 
десятків нормативно-правових актів, що дає підстави стверджувати 
про очевидні позитивні тенденції вдосконалення законодавчого поля. 
Так, під час розробки Закону України «Про громадські об’єднання» 
були враховані європейські стандарти щодо основ урегулювання 
діяльності неурядових організацій, зокрема, європейський досвід 
розвитку громадянського суспільства [1, с. 378].  

Відповідно до Указу Президента України № 212/2012 «Про Стра-
тегію державної політики сприяння розвитку громадянського сус-
пільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації» наголо-
шується про сприяння благодійній, волонтерській діяльності, іншим 
формам громадської активності та громадянської культури [20]. 
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Закон України «Про соціальний діалог в Україні» окреслює сутність 
взаємодії суспільних організацій з владою за допомогою поняття 
«Соціальний діалог» [21].  

З іншого боку, є багато недоліків чинного законодавства, які 
створюють штучні бар’єри для створення та діяльності громадських 
організацій; податкове навантаження не стимулює діяльність і роз-
виток інститутів громадянського суспільства та їх підтримку віт-
чизняними благодійними організаціями; більшість інститутів грома-
дянського суспільства не має доступу до державної та благодійної 
фінансової підтримки. Негативним чином впливає на діяльність неу-
рядових організацій соціально-економічна нестабільність суспільст-
ва, що особливо загострилася в умовах ведення у країні так званої 
антитерористичної операції [3, c. 11].  

За роки незалежності в Україні склалася мережа інститутів 
громадянського суспільства: громадські організації, рухи, фонди, бла-
годійні фонди, профспілки, політичні партії, адвокатура, нотаріат, 
релігійні організації та ін. За даними Державної служби статистики, 
наприкінці 2015 р. в Україні зареєстровано 67911 центральних орга-
нів громадських організацій, які за рік провели 21979 мітингів, демон-
страцій, мирних зібрань, 9447 виставок, 61849 з’їздів, конференцій, 
зборів, 127398 лекцій та 32205 семінарів. Загальна сума коштів, яка 
надійшла до громадських організацій, становить 6 316 489,1 грн, з них 
лише 226339,4 грн – надходження з Державного бюджету України [22].  

Щоправда, більшість зареєстрованих організацій є ситуативни-
ми, малоактивними або навіть віртуальними проектами, часто створе-
ними під конкретні завдання короткого проміжку часу, і, згідно з 
експертними оцінками у кращому разі лише десята частина зареє-
строваних організацій є активними і діючими [3, с. 9]. Спираючись 
на результати аналітичних досліджень щодо довіри до громадських 
організацій, можна стверджувати, що рівень довіри значно збільшив-
ся. Наприклад, за даними соціологічного опитування, проведеного 
Центром Разумкова у вересні – жовтні 2013 р., лише 5,8% українців 
повністю довіряли громадським організаціям і 14,9% – повністю не 
довіряли їм (це майже втричі більше) [23]. 15,8% людей вважали, що і 
в таких організаціях все охоплено корупцією [1, c. 384]. У 2015 р., за 
даними Київського міжнародного інституту соціології, рівень довіри 
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до громадських організацій серед дорослого населення значно зріс – 
до 34,5% [24].  

О. Зорич стверджує, що довіра до громадських організацій стала 
причиною практики заснування цих організацій державними служ-
бовцями для застосування корупційних схем або впливу на громад-
ську думку. Прецеденти непрямого, завуальованого впливу на свідо-
мість громадян від імені «ідеологічно незалежних» організацій 
громадського сектору відкривають безліч можливостей для політич-
них спекуляцій довкола тем національної історії, культурної традиції, 
територіальної цілісності та перспектив розвитку суспільства. Окрім 
того, громадські організації можуть стати інструментом розпалу 
конфлікту усередині країни, наприклад, в Іллічівську під проводом 
громадської організації «Народна альтернатива» було проведено 
марш на захист пам’ятника В. Леніну [7, с. 334].  

Згідно з матеріалами звіту Спеціальної моніторингової місії 
ОБСЄ в Україні [25] сьогодні основна увага діяльності багатьох 
громадських організацій приділяється полегшенню наслідків кризи 
та конфлікту на Сході, зокрема, надання допомоги вимушеним пере-
селенцям, а також військовослужбовцям Збройних сил України та 
членам їхніх сімей, є певний імпульс для підтримки залучення гро-
мадянського суспільства до розв’язання конфлікту / його трансфор-
мації та проведення реформ. 

Функціонуючі організації змінюють спрямованість, зосереджую-
чись на наданні допомоги особам, які постраждали від конфлікту; 
утворюються нові ГО, зокрема, індивідуальні ініціативи громадян 
щодо захисту активістів та підтримки військовослужбовців; організа-
ції створені внутрішньо переміщеними особами для захисту своїх 
прав. Наприклад, засновані внутрішньо переміщеними кримськими 
татарами, які прагнуть зберегти свою культурну ідентичність у нових 
районах поселення. 

Діяльність таких організацій спрямована на пошук житла, за-
безпечення одягом, продуктами, сприяння в отриманні доступу до 
соціальних, медичних та юридичних послуг, надання психологіч-
ної допомоги особам, що зазнали травм. Майже 25% досліджених ГО 
збирають кошти для підтримки обороноздатності українських війсь-
ковослужбовців, а також на регулярній основі доставляють продукти 
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харчування і теплий одяг на лінію фронту. Деякі організації надають 
гуманітарну допомогу сім’ям, чиїх годувальників було мобілізовано, 
пораненим військовослужбовцям.  

Досить рідко співробітники ГО отримують заробітну плату, тому 
робота здійснюється переважно волонтерами. Основні джерела фі-
нансування ГО – це членські внески та приватні пожертвування. 
Деякі організації отримують фінансування від міжнародних організа-
цій чи донорів. Основні донори – це Європейський Союз, Агентство 
США з міжнародного розвитку (USAID), Програма розвитку ООН 
та Фундація «Відкрите суспільство». Респонденти наголосили на 
тому, що чинне законодавство України з питань оподаткування ус-
кладнює отримання зовнішнього фінансування для ГО. 

Порівняно з діяльністю із вирішення наслідків конфлікту, менше 
10% громадських організацій були залучені до вирішення питань 
врегулювання конфлікту та встановлення діалогу. ГО вважають за 
доцільне розвивати міжрегіональний діалог, спрямований на послаб-
лення культурних стереотипів шляхом надання достовірної інфор-
мації і спрямовувати зусилля на примирення. У Одесі, Львові, Києві 
та Харкові групи громадянського суспільства проводять круглі столи, 
які створюють можливості для певної комунікації між прихильни-
ками та противниками Майдану. Серед прикладів таких ініціатив: 
встановлення діалогу в Одесі після інциденту 2 травня 2014 р. та 
діалог, проведений за сприяння організації «Простір гідності» між 
прихильниками Майдану та колишніми офіцерами «Беркуту» в Києві. 
Деякі громадські організації зі Львова та Харкова повідомили, що їхні 
проекти з надання гуманітарної допомоги також включають розвиток 
діалогу. Вони роздають допомогу усім, хто її потребує, безвідносно 
до політичних поглядів, – ця робота сприяє «гуманізації відносин». 

Незначна кількість громадських організацій бере участь у проце-
сах проведення антикризових реформ, зокрема таких, як децентралі-
зація, люстрація, правові реформи, виборчий процес і процес прийня-
ття рішень за участю громадськості, боротьба з корупцією. Думки 
щодо складності залучення громадських організацій до процесів ре-
формування різняться: деякі організації заявляють, що регіональні 
органи влади вітають участь громадянського суспільства, тоді як інші 
скаржаться, що процесам не вистачає прозорості, а органи державної 
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влади ігнорують зусилля громадських організацій із залучення до 
відповідної діяльності. Громадські організації як у Маріуполі, так і 
в Івано-Франківську зазначають, що успішне проведення реформ пот-
ребує зміни успадкованого з радянських часів мислення людей як па-
сивних одержувачів соціальних благ [25].  

У цьому контексті варто розглянути низку громадських органі-
зацій, що вже запустили антикризові та реформаторські проекти в 
різних формах, у тому числі й протестних, які спрямовані на вихід 
з гострої політичної кризи в різних галузях соціально-політичного 
та економічного життя країни. Наприклад, Реанімаційний Пакет Ре-
форм (далі – РПР) – це найбільша коаліція провідних громадських 
організацій України, які об’єдналися заради того, щоби просувати та 
імплементувати реформи. Головною метою РПР є реалізація ключо-
вих реформ, які приведуть до утвердження відкритого суспільства, 
підзвітності влади суспільству, нових відносин між громадянином і 
державою, безпеки і добробуту українського народу. Учасники РПР 
разом розробляють законопроекти, домагаються їхнього ухвалення та 
контролюють втілення реформ. Зокрема, конституційна реформа, ре-
форма антикорупційного законодавства, реформа публічної адмініст-
рації, судова реформа і реформа прокуратури, реформа законодавства 
у сфері виборів, медіа реформа та ін. [26].  

Рух ЧЕСНО – контролює діяльність та оцінює доброчесність на-
родних депутатів, має на меті стимулювати прозорість, підзвітність 
та відкритість представників влади та запит на якісну політику серед 
громадян. ЧЕСНО об’єднує активістів з громадських організацій 
Центр UA та Центр демократії та верховенства права, а також волон-
терів по всій території України та за її межами [27]. 

Громадська організація «Тransparency International Україна» має 
на меті обмеження зростання корупції в Україні шляхом сприяння 
прозорості, підзвітності та доброчесності публічної влади і громадян-
ського суспільства. Її діяльність спрямована на допомогу громадянам, 
іншим неурядовим організаціям, бізнесу та державі, зокрема, в таких 
напрямах: інформування про стан корупції в державі, недоброчесних 
представників держави, надання методично-консультаційної допомо-
ги про способи протидії корупції, навчальні програми про те, як вияв-
ляти корупцію та застосувати антикорупційні механізми, підтримка 
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антикорупційних ініціатив, громадянських мереж, організація публіч-
них антикорупційних заходів та акцій, аналіз корупційних ризиків 
проектів законів та актів Уряду, а також ефективності державної 
антикорупційної політики, якісні пропозиції щодо антикорупційної 
політики, які відображають потреби суспільства, методична, консуль-
таційна підтримка місцевих рад у впровадженні Стандарту відкри-
тості та прозорості муніципальних закупівель та ін. [28]. 

Громадянська мережа ОПОРА – це неурядова, позапартійна і фі-
нансово незалежна всеукраїнська мережа громадських активістів, які 
об’єдналися з метою активізації громадської участі в політичному 
процесі шляхом вироблення і впровадження моделей впливу грома-
дян на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядуван-
ня в Україні. Серед антикризових проектів ОПОРИ можна виділити 
роботу, спрямовану на забезпечення комплексного довготермінового 
моніторингу та аналізу виборчого процесу і програмної діяльності 
політичних партій в Україні, спостереження під час виборів [29].  

Серед громадських організацій, які протидіють російській пропа-
ганді, є інформаційний ресурс «StopFake», який з початку 2014 року 
зібрав величезний масив прикладів брехні російських ЗМІ і продов-
жує це робити дотепер. Крім того, важливу роль у боротьбі з пропа-
гандою відіграє група »Інформаційний спротив», надаючи оператив-
ну інформацію з місця подій та якісну аналітику, чим спростовує не 
лише слова російських ЗМІ, а й інколи недостовірну інформацію, 
яку надають українські відомства [30].  

Серед міжнародних організацій найбільш масштабною та різно-
плановою на території України є діяльність ООН та її спеціалізованих 
установ, Ради Європи та ОБСЄ [31, c. 13].  

Антикризова рада громадських організацій, створена ГО Україн-
ський союз промисловців та підприємців, запропонувала уряду ак-
туалізований план подолання кризи в економіці та створила Анти-
кризову програму спільних дій влади та бізнесу [32].  

ГО Молодіжна альтернатива розробила збірку «Політична криза 
та шляхи виходу з неї», де автори аналізують витоки, причини та 
наслідки політичної кризи для України, дають свої рецепти щодо 
формування майбутнього нашої держави, аналізують вплив зовніш-
ніх чинників на політичні процеси в державі [33].  
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Отже, на підставі досліджених відомостей можна стверджувати, 
що з моменту Революції гідності «третій сектор» відіграє провідну 
роль у контексті вирішення кризи, зокрема, у наданні прямої допомо-
ги особам, які постраждали від конфлікту, відстоюванні прав грома-
дян; подоланні безкарності; організації та участі в протестних акціях; 
популяризації прав людини та поширення інформації про захис-
ників прав людини на національному рівні [7, c. 235].  

Саме в рамках громадських організацій та ініціатив найяскраві-
ше проявляються такі компоненти політичної мобілізації, як мобі-
лізований стан громадянина, його зосередженість на певній проблемі, 
що потребує розв’язання; знання, які стосуються проблеми та спо-
собів її вирішення; готовність до мобілізації громадян на захист їх 
громадських прав та свобод [34, c. 16].  

Важливим завданням на шляху до виходу із кризи на сьогодні є 
виховання у всіх громадян соціальної компетентності і нормативно-
правової підготовленості у питаннях прав людини, екологічної гра-
мотності, здорового способу життя, моральності. Це сприятиме під-
вищенню конкурентоспроможності працівників, підвищенню їхньої 
соціальної та економічної активності, відповідальності за власну до-
лю, що також матиме не лише соціальні, а й економічні результати.  

Спільна робота над впровадженням реформ є основою публічної 
стратегії, яка здатна вивести країну з політичної кризи, дозволить по-
вернути довіру до влади, а відтак зробити зміни на краще, заявлені 
Майданом, незворотними та відчутними кожному громадянину.  

Завдання виходу з кризи вимагають від усіх учасників соціально-
політичних відносин ефективної та злагодженої взаємодії, забезпечен-
ня дієвого соціального діалогу між владою та громадянами, каналом 
комунікації, у якому є громадські організації, тому питання удоскона-
лення соціального діалогу, як одного з інструментів сталого розвитку, 
набуває особливої актуальності серед експертної спільноти та між-
народних організацій. 

Необхідно виробити спільне бачення того, яку роль можуть ві-
дігравати громадські організації в процесі вирішення тих чи інших 
кризових проблем, а також напрацювати критерії, за якими такі ор-
ганізації потраплятимуть до процесу діалогу. Перспективу подальших 
досліджень у цьому напрямі вбачаємо у більш детальному вивчен-
ні громадських рухів сучасної України. 
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ГРОМАДЯНСЬКА ІНІЦІАТИВА  
ЯК ЧИННИК САМООРГАНІЗАЦІЇ  
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 
 

Розглянуто підходи до визначення терміну «громадянська іні-
ціатива», її співвідношення з дефініціями «місцева ініціатива», «зако-
нодавча ініціатива», «європейська громадянська ініціатива». На 
основі узагальнення трактувань сформульовано авторське визна-
чення «громадянської ініціативи». Визначено тенденцію до збільшення 
громадянських ініціатив як показника посилення самоорганізаційного 
капіталу громадянського суспільства в сучасній Україні. 

Ключові слова: громадянське суспільство, громадянська ініціа-
тива, місцева ініціатива, європейська громадянська ініціатива, 
законодавча ініціатива. 

Matviychyk A. The civil initiative as a factor of self-organization 
of civil society in modern Ukraine. The article deals with the approaches 
to the definition of the term «civil initiative», its correlation with the 
definition «regional initiative», «legislative initiative», «European civil 
initiative». On the basis of treatment generalization, the author’s definition 
of «civil initiative» is formulated. The tendency to increase the civil 
initiatives as an indicator of self-organizational capital’s enhancement 
of civil society in modern Ukraine is defined. 

Key words: civil society, citizens’ initiative, local initiative, 
European citizens’ initiative, legislative initiative. 

 
Актуальність проблеми. Понад 20 років українське суспільст-

во прагне вирішити проблему дефіциту соціального капіталу, пов’яза-
ного із здатністю людей до самостійного об’єднання з метою участі у 
житті суспільства. Останні події, пов’язані з зовнішньою агресією та 
воєнними подіями на Сході, активізували процеси самоорганізації 
громадян та значним чином пришвидшили процес подолання дефор-
мацій посткомуністичного розвитку суспільства, сприяючи підвище-
нню шансів побудови ефективного громадянського суспільства зі 
свідомим та ініціативним громадянином у центрі. 
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Аналіз останніх досліджень. Дослідження базується на вітчиз-
няних наукових розвідках М. Баймуратова, О. Батанова, В.Кравченка, 
О. Лазор, О. Лисяка, Н. Мішиної, М. Пітцика, В. Рубцова, Т. Яре-
менко та ін., які вивчають питання локальної демократії, зокрема, ді-
яльність громадських організацій та органів самоорганізації населення, 
місцеві ініціативи, громадські слухання, громадські збори, звернення 
громадян тощо.  

Варто також зазначити, що питанню громадянської участі, ак-
тивності та ініціативності приділяють увагу українські недержавні 
аналітичні центри, зокрема, Інститут громадянського суспільства, Ук-
раїнський незалежний центр політичних досліджень, Центр політико-
правових реформ, Інститут місцевої демократії, Лабораторія зако-
нодавчих ініціатив. Результати аналітичної роботи цих інститутів 
створили емпіричну базу для подальшого дослідження поняття «гро-
мадянська ініціатива» та визначення ефективних і дієвих механізмів 
її реалізації. 

Серед зарубіжних дослідників варто виділити К. Ензель, Е. Геш, 
Е. Остром, Дж. Баккер, М. О. Врієлінк, П.-Ж. Клок та ін. Питаннями 
європейської громадянської ініціативи, проблемами, перешкодами 
та перспективами її реалізації на практиці опікуються Л. Б. Гарсія, 
В. Куеста-Лопез, Е. Мінчева, Д. Зеліговська, К. Якобс та ін. У той же 
час в українській політичній науці термін «громадянська ініціатива» 
на сьогодні залишається маловивченою темою.  

Мета статті полягає у визначенні змісту поняття «громадян-
ська ініціатива» на основі узагальнення наукових підходів та особ-
ливостей застосування та реалізації громадянської ініціативи в сучас-
ній Україні. 

Виклад основного матеріалу. Термін «громадянська ініціатива» 
(citizens’ initiative) сьогодні набуває достатньо широкого використан-
ня у політичній практиці як громадських організацій, так і окремих 
ініціативних груп свідомих громадян. Її можуть розглядати як спосіб 
спільного управління (collaborative governance), що пов’язаний із 
виробленням консенсусно орієнтованих рішень усіма зацікавленими 
сторонами за ініціативної підтримки з боку органів влади [12, с. 544–
545], або ж як колективні заходи громадян, спрямовані на надання 
місцевих суспільних благ або послуг (наприклад, щодо впорядкова-
ності та безпеки) в рамках своєї вулиці, району або міста, де громадяни 
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самі вирішують питання стосовно цілей та засобів реалізації їхнього 
проекту за підтримки або сприяння місцевої влади [13, с. 397].  

У першому випадку домінуюча роль у ініціюванні питань, що 
потребують вирішення, закріплюється за державними органами, що 
певним чином обмежує роль та можливості самоорганізації інсти-
тутів громадянського суспільства. У другому підході принциповими 
відмінностями дефініції «громадянська ініціатива» є колективний 
характер дій, здатність громадян до самоорганізації (у визначенні 
цілей та засобів реалізації проекту), незалежність від урядових впли-
вів та професійних організацій. На наш погляд, саме це трактування 
найбільше відтворює зміст «громадянськості» ініціативи. 

Громадянські ініціативи часто ототожнюють з місцевими ініціа-
тивами (local initiative), технологія реалізації яких закріплюється ста-
тутами, окремими положеннями, конституціями відповідно до кон-
кретних політичних традицій та особливостей розвитку політичних 
систем в окремих країнах. Місцева ініціатива тут трактується як 
офіційна письмова пропозиція з будь-яких питань, які належать до 
відання місцевого самоврядування, внесена в певному порядку для 
розгляду на відкритому засіданні представницьких органів та прий-
няття відповідного рішення [10]. Особливістю місцевих ініціатив є 
можливість їхнього активного використання як форми безпосеред-
нього зв’язку органів влади і громадських інститутів для роз’яснення 
позиції чи дій влади, що сприяють максимальному врахуванню інте-
ресів громади. 

Загальна структура механізму реалізації місцевої ініціативи 
включає: подачу заявки на здійснення ініціативи, створення ініціатив-
ної групи, збір підписів прихильників пропонованих змін або удоско-
налень, оформлення відповідних документів, перевірку відповідності 
ініціативи, розгляд представницькими органами, ухвалення або від-
мова в ухваленні ініціативи. 

На наш погляд, формулювання «місцева ініціатива» акцентує 
увагу на адміністративно-територіальних кордонах її здійснення, 
однак за змістом така ініціатива набуває ознак ініціативи законодав-
чої (legislative initiative) через необхідність створення документаль-
ної бази (офіційні звернення, листи, письмові пропозиції) та наміри 
вирішувати актуальні питання на місцевому рівні у співпраці з орга-
нами місцевої влади.  
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Найбільш демократичним зразком для застосування в практиці 
українського державотворення та функціонування громадянського 
суспільства виступає європейська громадянська ініціатива, яка, за 
словами євродепутата від Франції Алена Ламассура, розглядається 
як демократична можливість європейців залучатися до ухвалення по-
літичних рішень, як серединна позиція між референдумом та пети-
цією [4]. Така ініціатива має закріплену процедуру, згідно з якою для 
її висування на розгляд органів ЄС необхідно заручитися підтримкою 
щонайменше одного мільйона підписів громадян із семи чи більше 
країн Європейської спільноти [15]. 

Однак сам характер реалізації європейської громадянської іні-
ціативи визначається багатьма європейськими аналітиками як склад-
ний і відносно бюрократизований. Складність полягає у тому, що 
правила збору підписів передбачають повну ідентифікацію громадя-
нина з фіксацією його прізвища, ім’я, адреси проживання, номера 
паспорта. Далі процедура ускладнюється вимогою розміщення кло-
потання на сертифікованому національною владою та безпечному 
сервері [14]. Тому за три роки існування ініціативи на реєстрацію бу-
ло подано 51 клопотання, з них відхилено 20. При цьому 16 ініціатив 
отримали реєстрацію у 2012 р., 9 – у 2013 р., 5 – у 2014. На 1 верес-
ня 2015 року реєстрацію пройшла 1 громадянська ініціатива, у той 
час як три знаходяться у процесі обробки [15]. 

На практиці більшість громадянських ініціатив пов’язують із 
питаннями функціонуванням громадянського суспільства на рівні 
громади та об’єднання громадян і вирішенням питань безпеки, 
впорядкованості, громадських заходів. К. Ірха зазначає, що «зазвичай 
дослідження сфери громадянського суспільства торкається лише гро-
мадянських ініціатив територіальних громад або місцевих ініціатив, 
які переважно мотивовані органами державної влади і користують-
ся їхньою підтримкою. Поза увагою ж залишається політологічний 
аналіз власне громадянської ініціативності (іноді приватної), що має 
за мету реалізацію прагнень пересічних громадян України поліпшити 
благоустрій, суспільно-політичний клімат та якість ціннісних орієн-
тирів розвитку держави» [3, с. 129]. 

Тому в рамках політологічного підходу пропонуємо виділити два 
напрями у трактуванні терміна «громадянська ініціатива». Перший 
практично ототожнює громадянську ініціативу з неформальними 
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об’єднаннями, які створюються людьми для розв’язання важливих 
проблем. Дійсно, сьогодні громадські організації в Україні, щоб ак-
центувати на зростаючій ролі як інституту громадянського суспіль-
ства, часто використовують у власних назвах слова «громадянська» 
та «ініціатива».  

Наприклад, можна віднайти лінгвістичні особливості в назвах 
таких функціонуючих організації в Україні: Громадянська Платформа 
«Нова Країна», Ініціатива «21 листопада», Фонд Освітні Ініціативи 
тощо. Однак у прямому значенні громадянськими ініціативами їх 
називати не можна через наявність чіткої організаційної структу-
ри. Хоча необхідно визнати, що стихійно сформована ініціатива у 
разі актуальності якраз і може набувати інституціональних ознак та  
еволюціонувати у організаційно оформлену громадську організацію,  
зареєстровану і функціонуючу на постійній основі. 

Другий підхід акцентує увагу на змістовних складових громадян-
ської ініціативи, акцентуючи на особливих умовах її здійснення: ко-
лективному характері та здатності громадян до самоорганізації (про 
що говорять Дж. Баккер, М. О. Врієлінк та П.-Ж. Клок). Таке розу-
міння поняття «громадянська ініціатива» пов’язане з наявністю бага-
томанітності трактувань у політичній науці терміна «громадянське 
суспільство», особливим зовнішнім середовищем її виникнення та 
інституціональним кліматом її реалізації, наявністю соціального ка-
піталу, ступенем зрілості та самосвідомості громадянина. Узагальню-
ючи підходи та наукові розвідки дефініції «громадянська ініціатива», 
останню трактуємо як вияв здатності громадян за допомогою колек-
тивного характеру дій та на принципах самоорганізації самостійно 
вирішувати актуальні питання функціонування суспільних відносин, 
впливаючи на формування системи цінностей у контексті розвитку 
європейської цивілізації та відтворенні досвіду консенсусного прий-
няття рішень.  

Громадянські ініціативи можуть реалізовуватися у різних фор-
мах, які часто доповнюють одна одну. Найбільш поширеними у так 
званому «репертуарі» дій є збір підписів (часто спрощено тракту-
ється як власне громадянська ініціатива), відвідування чиновників; 
консультації з юристами, публічні консультації, громадські експерти-
зи, громадські слухання, звернення до суду. Здійснення громадян-
ської ініціативи може включати надіслання листа до профільних ус-
танов органів влади, підтримка флеш-мобу у соціальних мережах, 
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розміщення інформації про кампанію на власних інформаційних ре-
сурсах, приєднання до публічних заходів у межах кампанії (акції про-
тесту, круглі столи, зустрічі з представниками профільних установ). 

Важливою умовою появи та здійснення громадянської ініціативи 
є наявність адекватних інституціональних умов. У сучасній Україні 
відмічаємо, що створення таких умов ще набуло завершеного харак-
теру. Так, існуюча законодавча база (Конституція України, Закони 
України «Про політичні партії в Україні», «Про громадські об’єднан-
ня», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення грома-
дян», «Про всеукраїнський референдум» тощо) лише частково під-
тримує можливості громадян щодо участі у прийнятті рішень, у 
визначенні стратегії розвитку громад. На нашу думку, потребує до-
опрацювання та подальшого ухвалення Закон України «Про звернен-
ня громадян», прийняття закону щодо місцевих ініціатив. 

Варто зазначити, що законотворчий процес щодо урегулювання 
цих питань, на жаль, уже два роки перебуває на стадії проектування. 
Серед ініціатив депутатського корпусу фіксуємо законопроекти 
№ 9404 від 03.11.2011 р., № 3740 від 06.12.2013 р., № 2296а від 
06.07.2015 р. «Про місцеві ініціативи», законопроекти № 3830 від 
25.12.2013 р. та № 3847 від 30.12.2013 р. «Про правотворчу народну 
ініціативу». Кожен із них має свої позитивні актуальні положення, 
але потребує доопрацювання згідно з вимогами експертів та узгод-
ження з існуючими законами [10].  

Аналізуючи громадянські ініціативи в Україні, можна умовно 
виділити такі різновиди. Так, за критерієм сфери впровадження іні-
ціативи поділяються на політичні, економічні, духовно-інформаційні 
та адміністративно-правові. Вони можуть мати як тимчасовий та си-
туативний характер (рух «Волю Павліченкам»), так і стабільно дію-
чий (суспільний проект «Дорожній контроль», громадська ініціатива 
«Студентський захист» тощо) [3, с. 130]. 

Громадянські ініціативи можуть обмежуватися територіальним 
масштабом, тобто формуватися та реалізовуватися в межах села, 
селища, міста, області. Наприклад, громадянська ініціатива «Розви-
ток» як об’єднання небайдужих громадян Конотопа для оновлення 
міста, громадянська ініціатива щодо створення гігантської картини 
художниками м. Одеси. А можуть набувати всеукраїнського масш-
табу: громадянська ініціатива «Споживай українське», що популя-
ризує українські товари в Україні та за кордоном, громадянська 
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ініціатива «Маніпуляціям – ні!» щодо створення просвітницьких 
передач та якісних новин, замість розважальних шоу тощо.  

Тенденції до подолання політичної небайдужості, прагнення до 
розширення власної участі у побудові дієздатного громадянського 
суспільства зі свідомим та ініціативним громадянином у центрі 
пов’язані з актуалізацією зовнішньої загрози національній безпеці 
держави та воєнними подіями на Сході України. Так, результати со-
ціологічного моніторингу за березень 2014 р. засвідчують значне 
підвищення рівня зацікавленості населення перебігом суспільно-
політичного життя країни. Відповідно до результатів опитування, 
постійний інтерес до політичних подій сьогодні виявляє понад 
84 % громадян України, частка ж тих, хто не цікавиться політикою, 
скоротилася до мінімальної за часи незалежності [1, с. 119]. 

Це пояснює виникнення та розвиток громадянських ініціатив, 
пов’язаних із виробленням стратегічного бачення громадянами роз-
витку країни, подоланнями проблем реформування в країні. Так, 
наприклад, громадянська ініціатива «ВОЛЯ» опікується координа-
цією громадського руху в Україні у напрямі інтелектуальних реформ, 
розвитком правової держави та громадянського суспільства, духовно-
матеріальним розвитком громадян [6]. А реалізація Зарваницької гро-
мадянської ініціативи пов’язана з виробленням бачення стратегічної 
концепції виходу країни з кризи, насамперед, кризи духовної та сві-
тоглядної [8].  

Громадянська ініціатива за верховенство права, створена групою 
громадських волонтерів-активістів наприкінці 2013 р. на хвилі роз-
гортання Всеукраїнської Революції Гідності під назвою «Євромай-
дан», інадалі відстоює принципи правової держави та громадянського 
суспільства, поширюючи їх серед населення України [7]. Достатньо 
актуальною на сучасному етапі політичного розвитку є імплементація 
громадянської ініціативи «Громадянська платформа Нова Країна» 
щодо залучення місцевих громад до визначення власного майбут-
нього на основі випробуваних методик та позитивного досвіду впро-
вадження сучасних проектів [9]. 

Рівень розвитку та специфіка формування суспільної свідомості 
українських громадян, стан їхніх ціннісних орієнтирів сприяють по-
ширеності громадянських ініціатив просвітницького характеру. Так, 
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громадянські ініціативи «Українська душа», «Відомі-невідомі україн-
ці світу» – це просвітницькі ініціативи, що сприяють адекватному 
формуванню образу української нації як на рівні України, так і за 
кордоном.  

Найбільшої популярності та результативності набувають гро-
мадянські ініціативи, що ретранслюються за допомогою соціальних 
мереж, із залученням різноманітних Інтернет-ресурсів. Наприклад, 
проект «УкрЯма» (https://www.facebook.com/ukryama/) об’єднує по-
над 1000 користувачів, які фотографують пошкодження на дорогах 
і подають звернення до ДАІ із запитом на ремонт. Ініціатива «Зро-
бимо Україну чистою» (https://www.facebook.com/LetsDoItUkraine/) 
залучає людей до дій з покращення довкілля шляхом спільної органі-
зації масштабних екологічних акцій [11]. 

Незважаючи на наявність значної кількості громадянських ініціа-
тив в українському суспільстві, процес розвитку інститутів громадян-
ського суспільства, формування свідомого та активного громадянина 
характеризується певною відстроненістю населення від прийняття 
рішень, неготовністю брати на себе зобов’язання та відповідальність, 
небажанням владних органів співпрацювати та залучати громадсь-
кість до вироблення політики розвитку територій. На підтвердження 
цієї тези свідчать результати дослідження в рамках проекту «Форму-
вання політики, ґрунтованої на фактах, в сфері місцевого самовря-
дування в Україні», проведеного в 2014 р. Асоціацією міст України 
спільно з Норвезьким інститутом міських і регіональних досліджень 
(NІBR) та Норвезькою асоціацією місцевих і регіональних влад (KS). 
Так, переважна більшість респондентів визначає, що вони або взагалі 
не впливають (67,9 %), або справляють незначний вплив (19,6 %). 
Лише 6,3 % опитаних повідомили, що вони мають певний вплив, і 
тільки 0,9 % – мають значний вплив. З них стверджувальну відповідь 
щодо впливу на місцеву владу дали 33,4 % респондентів – членів 
ОСББ, 33,3 % респондентів – членів громадських рад, 27,3 % рес-
пондентів – членів політичних партій, 25 % респондентів – членів 
громадських організацій, 18,2 % респондентів – членів вуличних 
комітетів [5, с. 63–65]. 

Таким чином, аналіз відкритості місцевих рад та залучення гро-
мадськості до їхньої роботи, а відтак і розвиток громадської ініціативи 
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задля підвищення ефективності місцевого самоврядування проде-
монстрували скептичне ставлення більшості населення до власних 
можливостей впливати на рішення місцевої влади.  

У той же час, варто відмітити той позитивний факт, що усвідом-
лення з боку влади щодо необхідності подолання закритості прий-
няття рішень, спрощення процедури реалізації громадянської місцевої 
ініціативи виливається у створення інноваційних моделей. Наприк-
лад, пілотний проект, запущений у Бердянську, пропонує громадянам 
зареєструвати на сайті, ознайомитися та підтримати ініціативу для 
розгляду останньої міською радою.  

Сам проект стартував у жовтні 2015 р. і наразі триває обго-
ворення 46 громадянських ініціатив. Розміщена на інтернет-ресурсі 
громадянська ініціатива повинна отримати необхідну підтримку в 
ході голосування з використанням інтернет-ресурсу. Підтриманою 
вважається ініціатива, яка за 90 днів після її розміщення на інтер-
нет-ресурсі набрала не менше 250 голосів громадян – на підтримку 
ініціативи [2]. Аналіз сукупності громадянських ініціатив показує, 
що майже 20 % наявних ініціатив стосуються прозорості та ефектив-
ності роботи міської ради та взаємодії її депутатів з громадянами. 
У той же час, найбільш актуальними питаннями залишаються необ-
хідність проведення ремонтних дорожніх робіт, удосконалення роботи 
громадського транспорту (54 %), надання ефективних комунальних 
послуг (27,6 %) [2].  

Звичайно, є питання до і до безпеки сайту, і до перевірки іден-
тифікаційних характеристик громадян, що залишають свої підписи 
на підтримку ініціатив, але сам факт апробації такої системи свідчить 
про потенційні можливості консенсусної співпраці інститутів грома-
дянського суспільства та органів державної влади.  

Висновки. Аналіз співвідношення понять «місцева ініціатива», 
«законодавча ініціатива», «громадянська ініціатива» дозволяє сфор-
мулювати останню з точки зору політологічного підходу як вияв 
здатності громадян за допомогою колективного характеру дій та на 
принципах самоорганізації самостійно вирішувати актуальні питання 
функціонування суспільних відносин. Формування та реалізація гро-
мадянської ініціативи залежить від таких чинників: зовнішнє сере-
довище, інституціональний клімат, наявність соціального капіталу, 
ступінь зрілості та самосвідомості громадянина. 
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Дослідження особливостей реалізації громадянської ініціативи 
в сучасній Україні дозволяє констатувати факт збільшення громадян-
ських ініціатив як показника посилення самоорганізаційного капіта-
лу громадянського суспільства в сучасній Україні; широкий спектр 
проблематики появи ініціатив з використанням соціальних мереж та 
залученням різноманітних інтернет-ресурсів; підвищення впливу іні-
ціативи для формування системи цінностей українців у контексті 
розвитку європейської цивілізації і відтворення досвіду консенсус-
ного прийняття рішень 

У той же час констатуємо незавершеність створення інституціо-
нального клімату для ефективної імплементації ініціатив громадян, 
що значним чином обмежує їхню здатність впливати на формування 
стратегічних напрямів розвитку суспільства, а також збереження па-
сивності та відстороненості частини населення від процесів розробки, 
прийняття та реалізації управлінських рішень, контролю за їхнім ви-
конанням.  
 
_______________________________ 
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ЛІМІТРОФНА ІДЕНТИЧНІСТЬ  
КРІЗЬ ПРИЗМУ ФЕНОМЕНА ПОГРАНИЧЧЯ 

 
Розглянуті окремі аспекти концептуалізації феномену пограни-

ччя. Представлені міркування автора щодо поліваріантності погра-
ниччя у контексті лімітрофності України. 

Ключові слова: пограниччя, кордон, межа, лімітроф. 
Kryvytska O. Ukraine as limitrof through the prism of the 

frontier.The article focuses on some aspects of the conceptualization of the 
phenomen of borderland. The article presents the author’s considerations 
about multivariate frontier at the context Ukraine’s limitrof. 

Key words: border, border countries, limitrof. 
 
Постановка проблеми. Небезпеки та виклики для життєвих 

інтересів України гостро постали перед країною і збіглися в часі з 
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трагічними та й переломними моментами в її історії. Водночас, 
зростаючи та наявні виклики регіональній і суспільній цілісності та 
безпеці змінили традиційні уявлення на чинники суспільного роз-
витку. Нинішні трансформаційні процеси не обов’язково набувають 
класичних «західноєвропейських» рис, а спричиняють актуалізацію 
нових соціокультурних феноменів. Аналіз автором багатьох науко-
вих праць [1; 3; 4; 6–11; 13; 17; 19] дозволяє стверджувати, що на 
суспільний розвиток країни впливають соціокультурні маркери та 
особливості взаємовпливу культур в ареалах пограниччя. 

В умовах глобалізації кордони (територіальні й культурні) не 
тільки розділяють, але й об’єднують, перетворюючи пограничні зони 
на простір активної інтеграції. Концепт пограниччя сприяє розумінню 
ідентифікаційних процесів у контактних зонах, де відбувається кому-
нікація культур, що призводить до формування інтегративного (пору-
біжного – Авт.) типу культури. На такий основі вимальовується 
нове бачення пограниччя як простору з власною динамікою розвитку, 
маркерами взаємовпливів, з особливостями формування суб’єктів 
соціуму.  

Виклад матеріалу. Нині кордони перестають бути бар’єрами між 
центром і периферією, перетворюючись на додатковий ресурс можли-
востей. А це створює умови для розвитку культурної поліварі-
антності в ареалах пограниччя. Сучасні трансформаційні процеси є 
свідченням того, що пограниччя має переваги соціокультурного вза-
ємообміну та діалогу. 

На думку І. Валлеррстайна, ієрархічний поділ світу на периферію 
та центр відображає «несправедливість глобального перерозподілу 
ресурсів і асиметричність конкуренції в сучасному світі» [1, с. 59 ]. 
У контексті з такою концептуалізацією пограниччя – це простір, де 
формуються власні «смисли і акумулюються ресурси».  

Поділ на «центри» і «периферії» в соціальних теоріях пред-
ставлений у метафорах «ландшафт» та «поле». За ними, «центр» є 
осередком ресурсів, концентрація яких сприяє домінуванню над пе-
рифериями, зумовлюючи їхній статус аутсайдерів. Так концептом 
«центр–периферія» оперує український соціолог Ю. Савельєв, який 
аналізує передумови щодо європейської інтеграції України, Білорусі 
й Молдови як «східноєвропейськє пограниччя». Для нього очевидно, 
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що інтеграція в Європу – єдиний шлях «успішного розвитку пери-
ферійних товариств Східної Європи». Оскільки інший варіант – 
інтеграція з Росією (особливо для України) призведе у найближчій 
перспективі до стану «буфера між двома сторонами» [23, c. 71–73]. 
Звідси справедливий висновок про серйозність загроз, що формують-
ся на пограниччях, та виникнення суто українських ризиків порубіж-
ності. Сьогодні очевидним є те, що практично всі небезпеки та ризики 
мають транскордонний характер. Ось чому питання мінімізації ри-
зиків, спричинених феноменом пограниччя, постійно актуально для 
України. Такі негативні тенденції, як втрата ціннісних орієнтирів, ви-
никнення та наростання проявів ксенофобії, невиправдана агресія, 
відторгнення в соціумі за маркером «свої»/»чужі», зактуалізовані в 
ареалах українського пограниччя.  

Пограниччя – особливий соціокультурний простір, де форму-
ється власна матриця ідентичності, яка вміщує риси «своїх» та «не 
своїх». Соціум прикордоння «запозичує» ідентичність у культурних 
(цивілізаційних – Авт.) центрів, «притягуються до них і звертаються 
до центрів за символічним змістом». Як стверджує Р. Коллінз, циві-
лізаційний «центр» вимагає лояльності всередині свого простору і 
визначає його соціальну ідентичність. Цей центр також «включає 
віддалені від нього зони в свою зону тяжіння» та простір соціальної 
взаємодії [12, c. 421–422]. На перетині цивілізацій відбувається зітк-
нення культур та ідеологій та боротьба ідентичностей. Можна при-
пустити, що в пограниччі локалізуються два типи культурної взаємо-
дії: «кристалізація опозицій і взаємна адаптація практик взаємодії». 
Внаслідок кристалізації відбувається сегрегація та суперництво ку-
льтур (як сталося у Чикаго в 20–30-х рр. ХХ ст.). Адаптація спри-
чиняє «взаємопроникнення культур» (приміром, у Білорусі татари за 
походженням є носіями білоруської мови). Матриця цінностей по-
граниччя зберігає цілісність за рахунок «синкретизму превалюючих у 
неї цінностей» [7, с. 75 ]. 

 Некритичне перенесення маркерів «периферії» на матрицю по-
граниччя спостерігаємо у працях польського соціолога Т. Зарицького. 
Він стверджує, що «регіони, які зазвичай відносять до категорії при-
кордоння, є головним чином, хоча і не завжди, регіонами периферій-
ними» [13, c. 80]. За його інтерпретацією, «центр» та «периферія» 
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протилежні за шкалою цінністей. Дослідник звертає увагу, що по-
граниччя «можна розуміти як регіони взаємовпливу двох або більше 
центрів, що відображає взаємодію між «регіонами та сильнішими 
осередками, від яких вони залежать». Аналізуючи «просторову тео-
рію» С. Роккана, він дійшов висновку: процеси, які «відбуваються 
на регіональному рівні, можуть бути тісно пов’язані з отим вищим, 
часто навіть глобальним аспектом відносин між центрами різних 
щаблів» [13, c. 91]. Основним, вважає Т. Зарицький, тут є процес під-
порядкування центром периферій, його змінна динаміка – «відхід від 
залежності та її зміни у вимірах площин різних щаблів (глобаль-
ного, національного, регіонального тощо), різного характеру (полі-
тичні, економічні, культурні, релігійні тощо), пов’язаних із різними 
центральними осередками» [13, c. 91]. Отже, якщо тлумачити погра-
ниччя як різновид периферії «культурного центру», то воно є своє-
рідним консерватором ціннісної та культурної матриці центру. Така 
точка зору вченого на пограниччя як периферію абсолютизує кон-
цепції, в яких воно (пограниччя – Авт.) розглядається як «цивілі-
заційний центр». А центр – як «привільований полюс», де сконцент-
ровані ідеї, ідентичності, символічні ресурси впливу на пограниччя. 
За такою парадигмою, пограниччя не становить «особливу культурну 
зону цінностей» за межами «центру» [13, c. 82]. 

Інша концептуалізація пограниччя у площині мережевих прак-
тик, які пояснюють відмінності між центром і периферіями «наяв-
ністю мереж різної щільності». У мережевому трактуванні периферія 
активно продукує нові смисли й цінності. Прикордоння створює без-
ліч власних цінностей, часто конкуруючи з цінностями центру. Тому 
в ареалах пограниччя відбувається «зіткнення» протилежних смислів. 
Але «переважання мереж низької щільності» (формула І. Титаренка) 
зумовлює складність однозначного прийняття не тільки спільних цін-
ностей, але й загальних стратегій дії. Тому «майбутнє пограниччя 
важко визначити, а групи інтелектуалів, які репрезентують тяжіння 
до різних «центрів», найчастіше стають опонентами, майже не нахо-
дящими спільних точок перетину між собою» [21, c. 32]. Аналіз по-
граниччя в рамках мережевого підходу дозволяє автору припустити, 
що воно «відіграє роль провідника ідей для обох центрів і перекла-
дача з мови однієї ціннісної системи на мову іншої» [21, c. 36]. Таким 
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чином можна пояснити неконфліктне співіснування протилежних 
соціокультурних матриць та виникнення нових субрегіональних 
смислів в умовах пограниччя. Це зумовило погляд на пограниччя як 
ареал, в просторі якого відбувається «специфічність культурних та 
інформаційних обмінів». У такому баченні ареал пограниччя постає у 
вигляді «уявленого», значною мірою символічного соціокультурного 
простору, який об’єктивно стає «полігоном згладжування сформова-
них історично міждержавних, міжетнічних, міжкультурних відмін-
ностей і пошуку форм діалогічної взаємодії» [25, с. 4]. За сприятливих 
умов у таких ареалах формується особлива локальна ідентичність, за 
несприятливих – виникає «конфлікт нерозуміння». Дослідження по-
гранич «кидає виклик» домінантному сприйняттю «центр-периферій-
них» відносин регіонів. За словами О. Фісуна, «кордони-рубежі епохи 
модерну покликані конструювати «свій» простір і відокремлювати 
його від «чужого» [25, c. 5 ]. 

Характеризуючи причини підвищеної уваги науковців до проб-
леми пограниччя, Я. Верменич зазначає, що «досить було уважно 
подивитися на порубіжні ареали під кутом зору взаємотя жіння й 
взаємовідштовхування культурних традицій, моделей поведінки, сим-
волічних систем, щоб дістати аргументи на користь спеціального 
дослідження погранич як особливих соціокультурних феноменів із 
власною регіональною ідентичністю. Доволі несподіваною виявилася 
притаманна таким регіонам система граней між «своїм» і «чужим» – 
не завжди уявлення мешканців про кордони між ними збігаються із 
реальними демаркаційними лініями в суспільстві [4, с. 67]. 

«Серединна культура» у пограниччі формується в процесі пере-
плетення різних соціокультурних матриць. Однак можлива й тривала 
консервація «рубіжного стану», за умов якої риси перехідності мо-
жуть стати онтологічними характеристиками тієї чи іншої спільноти  
в порубіжжі. Такий стан може призвести до утворення специфічної 
«рубіжної цивілізації» з власними маркерами ідентифікації [14, с. 360].  

В ареалах пограниччя матриці цінностей формуються під впли-
вом позитивних і негативних стереотипів, які зумовлені наявністю 
кордону. Створювані значною мірою на грунті «традиційної шкали 
повноцінних/неповноцінних» (формула Я. Верменич) етносів, вони 
несуть на собі виразний відбиток міфотворчості. Ступінь цієї міфо-
творчості зумовлена насамперед зіткненням, так би мовити, цивілі-
заційних впливів.  
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Діаметрально протилежні оцінки впливу чинника порубіжності 
на місце України в світі («Україна – міст між Європою і Азією» і 
«Україна – лімітроф Європи») не заважають ані пошукам української 
цивілізаційної ідентичності («межової», «порубіжної», «транзитної», 
«проміжної»), ані визначенням «параметрів диференціації» – істо-
рико-культурних, етнічних, мовних, конфесійних та інших. В умовах 
суспільних трансформацій важливо розуміти не стільки цивілізаційні 
відмінності по лінії «Захід – Схід», скільки передумови соціокуль-
турної демаркації, дихотомії ментальностей та регіональних іден-
тичностей.  

У зв’язку зі збройним протистоянням на Сході України постала 
необхідність переосмислення феномену територіальності, запропоно-
ване соціологом О. Мусієздовим. Традиційно суспільство розгляда-
ється як вписане у певні територіальні кордони, які маркують межі 
поширення влади та є кордонами держави. Нині кордони розмиваю-
ться внаслідок того, що глобалізація спричиняє спрощення міграції 
людей, ресурсів, інформації тощо. Усвідомлення того, що сам простір 
конституюється смислами, зазначає О. Мусієздов, «зміщує фокус 
розгляду територіальності убік пошуку подібності смислів, культур-
них практик». Але все це, на його думку, не веде до зменшення від-
мінностей між різними спільнотами: «люди шукають спільників вик-
лючно у своєму середовищі, серед людей із подібною культурною 
компетенцією» [19]. 

У вивченні специфіки «українського пограниччя» вагомим є 
коректне осмислення чинника порубіжності. За оцінкою політологів, 
для класичних цивілізацій властивий є синтез складових, а для пору-
біжних – складна взаємодія різноманітних складових. «Цивілізаційна 
реальність України гетерогенна: в ній химерно поєднані певні риси 
модернізаційної проективності Заходу та традиційної стереотипності 
Сходу. Тому поки що траєкторія історичного руху українського 
суспільства залишається телеологічно й аксіологічно невиразною й 
суперечливою» [6, c. 205-207 ]. 

Заслуговують на увагу міркування філософів щодо вироблення 
нових принципів «філософії кордону» – з урахуванням можливостей 
не лише універсалістських (загальнолюдських), але й регіонально-
культурних підходів. Модним теоріям десуверенізації сьогодні 
протиставляються ідеї «постсуверенізації» – з акцентом на новому 
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розумінні принципу кордону поза системою бінарних опозицій і під-
вищеною увагою до вибору цінностей, які є маркерами ідентифікації 
у соціумі [21, c. 10-15]. 

У контексті «переокреслення пострадянського простору» і но-
вітнього «кордонотворення» розглядає проблему погранич Т. Жур-
женко. На її переконання, національні кордони збудовані не лише з 
прикордонних стовпів та загроз – вони потребують «наративної пе-
реконливості». З цього погляду українсько-російський кордон «нара-
тивно недоокреслений – йому явно бракує символічної ваги». У зонах 
пограниччя люди «здебільшого не вважають сусідів по другий бік за 
культурно «інших», українська ідентичність плинна й ситуаційна, 
легко поєднується з російською, «слов’янською» і «пострадянсь-
кою». А дискурс європейської інтеграції співіснує з дискурсом схід-
нослов’янської єдності. Кордон, наголошує Т. Журженко, для «одних – 
джерело неприязні чи й конфліктності, а для інших – місце контакту 
та співпраці» [11].  

 Схожє бачення демонструє дослідник українського козацтва 
В. Брехуненко. Взаємини козацтва із мусульманськими сусідами роз-
глядаються ним як через «призму конфлікту», так і «можливостей 
порозуміння й співпраці» [2]. 

Через призму пограниччя аналізує історію Харкова і Слобожан-
щини В. Кравченко. Він досліджує проблему «жорстких» і «м’яких» 
кордонів у контексті «двох Україн». Це дозволило дійти висновку, що 
символічний кордон, який ділить країну на дві умовні спільноти, не 
збігається ні з географічним, ні з мовним, ані з політичним: «його 
можна знайти як на Заході, так і на Сході країни». Тому він зазначає, 
що концепт «культурної гетерогенності пограниччя дозволяє уник-
нути втискування України в бінарну систему культурно-політич-
них координат «Схід-Захід», натомість, дозволяє розрізняти на її 
території окремі ареали. Під час дискусії «Поверх кордону» вчений 
зауважив: «Повертаючись до концепту України як палімпсесту істо-
ричних кордонів, підкреслю, що уявлення про різні символічні кор-
дони різних історичних спадщин, які не зберігаються із сучасними 
адміністративно-політичними кордонами, видається мені надзвичай-
но привабливим і конструктивним…, дозволяє уникнути властивого 
православному світу історичного фаталізму або «географічного прок-
ляття» тощо [15, с. 17]. 
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 Вітчизняні дослідники маркують Революцію гідності 2013 року 
як цивілізаційний вибір. Дійсно події останніх двох років увиразню-
ють особливості трансформації в Україні. Легко солідаризуватися з 
думкою М. фон Гагена, що українська історія є «справжньою дослід-
ницькою лабораторією для розгляду декількох паралельних процесів 
державного й національного розвитку» [29, с. 673]. За роки незалеж-
ності в країні відбулися суперечливі трансформаційні зміни в усіх 
сферах життя. Кожна з криз виявляла нові ментальні та й соціокуль-
турні феномени, багаторічне нехтування якими породило розкол між 
державою і суспільством. Лімітрофне положення на межі геополітич-
ного перехрестя уможливило сприйняття України як країни, яка не 
склалася, зробило її вразливою до зовнішньої інтервенції. Прояви 
деструктивного регіоналізму, трагічні події на Сході, потребують ос-
мислення глибинних витоків започаткованого конфлікту. А цьому, 
на нашу думку, сприятиме з’ясування особливостей соціокультурної 
комунікації в українському пограниччі. 

 Наявність «проблемних зон» культурно-цивілізаційного виміру 
України актуалізовала питання її лімітрофності (від латин. limitrophus – 
прикордонний – Авт.). Загальну концепцію трансформацій суспільств 
перехідного характеру через діалог цивілізацій і культур запропону-
вав М. Михальченко. Її складовою стала концепція модернізації Ук-
раїни останньої чверті XX і початку XXI ст. через призму розуміння 
її лімітрофності – міжцивілізаційного простору між західною і росій-
сько-євразійською цивілізаціями. Так, Європейська спільнота розгля-
дає східні кордони України як кордон розмежування з зоною російсь-
кого впливу. З іншого боку, для Росії західні кордони України лінія 
демаркації між НАТО і простором СНД [18, c. 34–39 ]. 

Згідно з окресленим вище підходом С. Троян зазначає: «Якщо 
народ лімітрофа не укорінюється в структуру якоїсь регіональної 
цивілізації, то його самоутвердження у формі незалежної держави 
залишається проблематичним, як проблематично створити і свою 
локальну цивілізацію» [24, с. 175–176]. Заслуговує на увагу його 
висновок про «тривимірність лімітрофного положення» України. 
У геополітичному вона опинилася між НАТО і Росією. В еконо-
мічному – між країнами з переважно ринковою, економікою Заходу і 
державно-монополістичною економікою Росії. У духовно-морально-
му – між тоталітарно-моноідеологічним минулим і невизначеним 
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майбутнім у формі лише ідеї про правову, демократичну, соціально 
орієнтовану державу [24, c. 176–177]. На підставі таких міркувань він 
зробив висновок про «перехідний характер» Української держави і 
суспільства. Це пояснює гостру необхідність віднайти свій шлях роз-
витку, своє місце у світі глобальних зрушень із врахуванням переваг 
моделі так званої «м’якої модернізації» і особливостей власної ук-
раїнської культурно-цивілізаційної ідентичності. 

У зв’язку зі сказаним виникає запитання: до якого «цивілізацій-
ного типу» суспільства слід віднести Україну як «пограничну смугу» 
між Сходом і Заходом. Звичайно аксіомою є те, що наша країна на-
лежить до православної цивілізації. Все це зумовило її лімітрофне 
положення, яке не тільки відображено в її назві, але в її розташуванні 
«на заході Великого Євразійського степу, на католицькому, право-
славному та ісламському цивілізаційних кордонах» [2]. Україна роз-
ташована на стику трьох цивілізацій – Західноєвропейської, Право-
славної і Мусульманської. Кожна цивілізація, маючи «внутрішню 
енергію зростання», намагалася вплинути на інші культури, які 
знаходилися на фронтирі «зіткнення цивілізацій».  

Полікультурне пограниччя зумовлює асиметрію та «зіткнення» у 
міжкультурної комунікації. Війни і нищення, приниження і руйну-
вання призвели до ментальних трансформацій українського народу. 
Світ українського народу, який зріс на порубіжних між Європою та 
Азією землях, був такими собі «дверима у буття навиворіт». В екс-
тремальних ситуаціях «селянська сентиментальність у поєднанні з 
козацькою жорстокістю і нераціональністю» зумовлює світоглядну 
роздвоєність української душі. Що, на думку О. Кульчицького, приз-
вело до формування двох типів психоповедінкової реакції, притаман-
ної українському характерові: «vita maxima et heroica» або аван-
тюрно-козацького та «vita minima», тобто притаєного існування, що 
супроводжувалося «відступом у себе», уникненням (свідомим чи 
несвідомим) широких контактів зі світом [16]. Умовно кажучи, пос-
тійне прикордонне напруження породило стан «або пан, або пропав» 
(формула В. Янів). Ось чому цивілізаційні матриці на просторах 
України завжди перебували в стадії активного чи пасивного про-
тистояння.  

Якщо абстрагуватися від європоцентричної вісі «Схід–Захід» і 
поглянути за горизонти України, як пише Н. Яковенко, «від візан-
тійського Сходу мало що залишиться». Відіграв свою історичну роль 
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і зійшовши з історичної сцени в XV ст., якраз тоді, коли з «аморфної 
Русі» почав виокремлюватися український народ, Схід в українській 
історії перетворюється на три самостійні геокультурні напрямки: 
неовізантійську Північ (Москва), стабільний і розвинутий мусуль-
манський Схід (Бахчисарай і Стамбул), «справжній» Схід, а точніше – 
Великий Степ, котрий підступав до України у так званому Дикому 
Полі Приазов’я, і майбутньої Слобожанщини. Кожний із цих трьох 
просторів залишив власний слід у формуванні обличчя України. Вба-
чається цікавою думка І. Шевченка, що «в історії України, кожен з 
цих «Сходів» перемішувались як між собою, так і між репліками 
«Заходу» [28, c. 344]. 

Вдаючись до аналізу України як геополітичного перехрестя 
А. Сошніков влучно зауважує: «Під вагою цивілізаційного хреста 
живемо сьогодні й ми, щодня відчуваючи могутній вплив кожної з 
граней цього цивілізаційного трикутника, який здавив у історичних 
лещатах наше Дике Поле. Мова йде про ті культурно-історичні про-
цеси, які не припиняють трансформувати світ, прискорюючись у 
процесі глобалізації. Вони втягують у сферу свого цивілізаційного 
впливу Україну, продовжуючи розривати її... Це відбувається сьогод-
ні, як і завжди, і буде відбуватися в подальшому. І якщо ми хочемо 
зрозуміти, як жити далі, то маємо усвідомлювати, які глобальні 
магніти будуть на нас впливати і до яких цивілізаційних впливів 
нам треба бути готовими» [22, с. 73]. 

Отже, сьогодні багато оцінок впливу чинника порубіжності на 
роль України в світі, які намагаються знайти українську цивілізацій-
ну ідентичність – «порубіжну», «межову», «транзітну». Але головне 
завдання – встановити витоки дихотомії ментальностей, роздвоєної 
регіональної ідентичності в умовах реальних та сконструйованих 
кордонів, що створило ризики цілісності держави. 

Зіткнення на пограниччях систем цінностей та стереотипів зу-
мовлює необхідність конструювання хронотопу прикордонного со-
ціуму. Йдеться про соціокультурний простір – «мала батьківщина», 
«рідний край». За А. Швецовою, «мова повинна йти … про особливий 
історичний ландшафт, специфічний топос, котрий для людини стає 
місцем її існування, тобто її життєвим світом…Топос перетворюється 
на хронотоп. І саме цей культурний хронотоп, що поєднує геогра-
фічний ландшафт з історичною пам’яттю, утворює основу для рекон-
струкції одного з елементів національного характеру» [26, c. 128]. 
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Ідентифікація людини, визначення нею власної регіональної на-
лежності починається з усвідомлення того чи іншого «хронотопу 
як цінності». Досліджуючи українську прикордонну провінцію як 
«перехрестя культур», В. Маслійчук справедливо зауважує, що те-
риторіальна ідентичність функціонує тут як «мірило легітимації й 
лояльності». Але водночас її характер «визначає певна сума загроз, 
зумовлених відносною легкістю перетину кордону» [17, с. 103]. Ха-
рактеризуючи прикордонні соціуми він робить наголос на формах 
взаємодії між спільнотами і суспільством. Процеси модернізації у 
суспільній сфері зазвичай характеризуються як перехід «від спіль-
ноти до суспільства». «Прикордонні українські землі потрапляли 
під цей процес, іще несформований остаточно стан українського 
шляхетства підпадав під вплив нових видів взаємодопомоги й згурту-
вання» [17, c. 104].  

Пограниччя як культурний простір, спричиняє формування осо-
бливого типу ідентичності – людини пограниччя. Особливість геопо-
літичного розташування пограниччя у тому, що воно вміщує в собі 
«семіотичні риси двох або більше культур» [27, c. 166–167]. Через 
це певна локальна спільнота може піддаватися впливу кількох куль-
тур, що, своєю чергою, провокує виникнення особливої матриці 
свідомості людини пограниччя. У її межах людина може вміщати у 
кілька «культурних парадигм, кілька семіотичних систем, кілька 
культурних вартостей», які можуть представляти сегменти різних 
культурних матриць.  

 Територіальна ідентичність на пограниччі функціонує як «мі-
рило лояльності» (формула Я. Верменич). Пограниччя – це «асимет-
ричні суспільства» (термін Дж. Коулмена), особливістю яких є внут-
рішня неоднорідність, інтенсивна взаємодія спільнот із міграційними 
потоками, підвищений геокультурний вплив спільнот-сусідів, багато-
складність етноконфесійних проблем. Звідси в суспільстві не виклю-
чена «вибіркова раціональність із довільним визначенням «своїх» та 
«чужих» [3, c. 87].  

Важливим аспектом у розумінні феномену людини пограниччя є 
те, що для нього не існує кордонів міжкультурної комунікації. Спі-
льноти пограниччя «над кордоном», демаркаційна функція не має 
такого критичного і абсолютного значення як для жителів інших ре-
гіонів. Особа в пограниччі існує в межах простору по обидві сторони 
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кордону, що означає певну «безмежність» її ідентифікації. Вона іден-
тифікує себе в процесі взаємодії, «зустрічі з іншим», протиставляючи 
себе, але й інтегруючи в його культурний простір. Отже, креатив 
мешканця пограниччя є наслідком транскультурального обміну [27, 
c. 69]. А кордон тут «складний простір взаємовпливів» [3, c. 87]. 
Тобто соціум пограниччя проявляє готовність до зміни ціннісних 
орієнтирів і культурних кодів.  

Як слушно наголошує К. Клакхон, пограниччя, де рефлексійність 
і інтерпретативність є міжкультурними чинниками, «людина бачить 
саму-себе і свою культуру тільки у віддзеркаленні «іншого». Сти-
каючись із проявами «інакшості», спільноти запозичуть елементи 
іншої культури. Це призводить до формування в пограничних ареалах 
матриці «гібридної» культури (формула О. Шевчука): розуміння влас-
ної культури на тлі «чужої» і дослідження власного світу на тлі «чу-
жого». Такою особистістю пограниччя був Б. Шульц, який народився 
в Україні, в єврейській родині, але свої твори написав польською 
мовою. Б. Шульц поєднує в собі риси кількох культур: єврейської, 
австро-угорської і української. Жодна з них не є домінуючою [5]. Та-
ким чином, у прикордонних ареалах дається взнаки ідентичність, як 
за традиційною, так і новою культурною матрицями.  

Прояви марігналізації в пограниччі дискомфортна для спільнот і 
здатна призвести до зіткнення соціокультурних матриць простору по-
граниччя. Феномен «маргінальної людини» за Р. Парком, характери-
зує людини, яка живе «у двох світах» простору пограниччя. За його 
спостереженнями, у «контакті різних культур, народжується новий 
тип особи – культурний гібрид, який живе і бере участь у культурно-
му житті й традиціях двох різних народів». Отже, людина «живе у 
двох світах, але не відчуває себе вдома у жодному з них». Звідси – 
моральне збурення і тривога в душі маргінальної людини. Наявність 
маргінальнї людини Р. Парк пов’язує з наявним кордоном. Але, за 
ним, кордон є «метафоричною ознакою переходу у складний світ 
взаємодій і взаємовпливів» [20, c. 172–175 ]. 

Важливо фокусувати увагу на тому, що у зонах пограниччя ооба, 
що відчуває себе не зовсім «у ладах» з національно-державною іден-
тичністю, тяжіє до «нижніх поверхів» ідентичностей – етнічних, ло-
кальних, релігійних. Вона легше піддається впливу міфологізованих 
ідеологічних конструкцій, «шукаючи опору, як правило, в архаїчних 
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уявленнях і пошуку простих рішень». Загострене реагування на ми-
нулі травми формує віктимну свідомість, породжує й реваншистські 
настрої. Деяким сегментам суспільства в пограниччі притаманний 
актуалізовний «етнополітичний імпульс» (формула Я. Верменич), 
синдром безперервного пошуку «своїх» і відчуження «чужих». 

Подолання упередженості, власних стереотипів є передумовою 
безконфліктного співіснування спільнот у просторі «ми/ вони» погра-
ниччя. Цікавим у світлі наведеного є факт у розвідках Ю. Лотмана. 
Він описав традицію ставлення у Київській Русі до племен кочівників 
на кордоні держави: «наші погани» («нехрещений», «язичник»), які 
разом з руськими князями ходили на племена варварів [2, с. 222]. 
Історичний досвід демонструє, що в зоні пограниччя відбувається 
інтеграція та культурний обмін між носіями протилежних світогляд-
них принципів та культурних традицій. Враховуючи такі особливості 
людини пограниччя, Я. Верменич зазначає: «Тут гостріше, ніж деінде, 
може проявлятися підміна патріотизму національною нетерпимістю: 
з категорії «своїх» часто виключаються не тільки носії протилежних 
ідеологічних поглядів, але й ті, для кого етнічна ідентичність не є 
головною в системі пріоритетів. На цій основі виразною свідомісною 
домінантою нерідко стає побутовий культурно-психологічний нар-
цисизм, аж до проявів шовінізму [3, с. 19]. Небезпека в тому, що 
«чужими» оголошуються прибульці-мігранти, що спричиняє прояви 
ксенофобії, невиправданої агресії – «відторгнення» в суспільстві. 

 «Двовекторність співіснування» – взаємодія соціокультурної 
та регіональної ідентичностей – особливість ідентичності особи в 
пограниччі. Така особливість зумовлює типологію ідентичностей 
пограниччя: 

– перший тип ґрунтується на символах кордону як закритого ру-
бежу. Пограниччя в цьому випадку – це «бастіон», «останній рубіж», 
«щит батьківщини»; 

– другий тип ідентичності пограниччя розкривається через сим-
вол «околиці» – розуміння прикордонного регіону як провінційно-
периферійного; 

– третій тип ідентичності розкривається через матрицю «ворота», 
засновану на комунікативних особливостях спільнот пограниччя; 

– четвертий тип регіональної ідентичності пограниччя формуєть-
ся у межах опозиції «свій–чужий». 
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Висновок. Отже, пограниччя – багатовимірний соціокультурний 
ареал, де формується власний тип регіональної субідентичності, влас-
на матриця локальної свідомості. Важливо бачити у пограниччі не 
тільки лінії демаркації, скільки відкритий простір для культурного 
взаємозближення, суспільних компромісів; простір, де народжуються 
соціокультурні інновації. 

 Перспективи дослідження. Штучнє роздмухування проблем 
співіснування різних територіальних спільнот, що породжує прояви 
регіонального егоїзму, протестні акції маргінальних верств соціуму, 
тенденції до дезінтеграції суспільства вимагають дослідницької ува-
ги до наведених вище питань.  
 
_______________________________ 
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Оксана Ярош 
 

МОНІТОРИНГ ВИБОРІВ  
ЯК ЧИННИК ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ  

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:  
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ 

 
У статті йдеться про розвиток моніторингів виборів в Україні, 

здійснена спроба їх класифікації. Зроблено акцент на сильних і слаб-
ких сторонах цього процесу. Особлива увага приділена гендерним 
моніторингам виборів як новітній тенденції у розвитку громадян-
ського суспільства. Констатується, що розвиток моніторингової 
діяльності виборів є чинником демократичного розвитку українсь-
кого суспільства. 

Ключові слова: вибори, моніторинг, гендерний моніторинг, 
демократія. 

Yarosh O. Election monitoring as a factor of democratic Ukrainian 
society: gender aspects. In the article analyzes the development of the 
election monitoring of Ukraine. It is an attempt of their classification. 
The attention is for the strengths and weaknesses of the process. Special 
attention is gender monitoring of elections as a new trend in the 
development of civil society. It is noted that the development of the election 
monitoring is a factor in the democratic development of Ukrainian 
society. 

Key word: election, monitoring, gender monitoring, democracy. 
 
Моніторингова діяльність виборчого процесу набуває активного 

розвитку в сучасній Україні, з’являються нові тенденції, котрі потребу-
ють аналітичного осмислення. Як влучно зауважив аналітик І. Когут 
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про важливість моніторингової діяльності виборів: «лише таким 
шляхом можна побачити реальні зміни в нашому суспільстві, що 
стали результатом останніх виборів» [11]. Моніторинг виборів – це 
система збору інформації щодо виборчого процесу із використанням 
базових індикаторів, система оцінки станів і тенденцій розвитку, 
контролю за ходом процесів з метою запобігання, подолання або 
мінімізації небажаних тенденцій і наслідків їх розвитку, а також 
прогнозування. Метою громадського моніторингу є встановлення 
відповідності об’єкта моніторингу до очікувань громадськості, зага-
льноприйнятих у суспільстві норм, цінностей і стандартів, чинного 
законодавства, міжнародних правових документів та ін.  

Моніторинги виборів в Україні мають два основні різновиди: 
моніторинги міжнародних організацій, громадських організацій та 
аналітичних центрів. Моніторингові місії міжнародних організацій 
за дотриманням демократичності виборчого процесу постійно про-
водяться в Україні. Наприклад, Бюро демократичних інститутів і прав 
людини ОБСЄ (БДІПЛ), яке веде спостереження за виборами в дер-
жавах-учасницях ОБСЄ, постійно здійснює моніторинг виборчих 
процесів в Україні, починаючи із 1998 р. [9] 

Історія моніторингів виборів громадських організацій та аналі-
тичних центрів починає відлік від 1994 р., коли ГО «Комітет рівних 
можливостей» провела перший моніторинг щодо рівного доступу до 
медіа під час парламентської та президентської кампаній. Тривалий 
досвід моніторингової діяльності має ВГО «Комітет виборців Украї-
ни», який одним з перших почав здійснювати не лише моніторингові 
програми в ході виборчої кампанії, але і проводити моніторинги у 
міжвиборчий період як на місцях (проект «Українська влада: обіцяно-
го три роки чекають», 2001 р.), так і у загальноукраїнському масштабі 
(моніторинг діяльності Верховної Ради України). У 2007 р. під час 
дострокових парламентських виборів серед 5900 офіційних спостері-
гачів від громадських організацій, зареєстрованих Центральною 
виборчою комісією, 2074 особи представляли Комітет виборців  
України, що свідчить про зростання географічного масштабу мо-
ніторингу [10].  

Один з найтриваліших моніторингових проектів в Україні реа-
лізувала Лабораторія законодавчих ініціатив, чиї фахівці прово-
дили моніторинг законотворчої діяльності у Верховній Раді України 
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4-го скликання. Громадянська мережа ОПОРА із 2007 р. отримала 
досвід реалізації трьох загальнонаціональних та восьми місцевих 
кампаній громадського спостереження за виборчим процесом. Як 
найбільше впливові та інноваційні варто відзначити моніторингові 
місії, організовані під час виборів Президента України 2010 р. та ос-
танніх виборів до органів місцевого самоврядування всіх рівнів 2010 р. 
Результати громадського спостереження активно використовувалися 
для підготовки висновків та офіційних оцінок щодо перебігу і резуль-
татів виборів українською та міжнародною громадськістю, міжнарод-
ними місіями, представництвами іноземних держав, медіа тощо [12]. 

Рух «ЧЕСНО» промоніторив критерії доброчесності кандидатів у 
депутати, а потім і поточної діяльності вже обраних депутатів, спос-
терігав за депутатами уже діючої ВР. Моніторингові критерії включа-
ли різні методи контролю за владою: вимірювання та стан політичних 
обіцянок, перевірка роботи політиків за критеріями доброчесності, 
моніторинг виборчих кампаній, моделі впливу громадян на діяльність 
органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні та ін. 

В Україні моніторинговий процес досяг того етапу розвитку, що 
стало можливим не лише вводити у політичну науку результати гро-
мадських моніторингів, але й їх класифікувати, оскільки моніторин-
гові ініціативи удосконалюють процедури, розширюють географію та 
ін. Узагальнена класифікація моніторингів виборів має такий вигляд: 

1.  За географічним критерієм (міжнародні, загальнонаціональні, 
регіональні, локальні). 

2.  За етапами виборчого процесу: висування кандидатів у депу-
тати; утворення виборчих комісій і дільниць; реєстрація кандидатів у 
депутати; проведення передвиборчої агітації; складання списків ви-
борців, їх перевірка та уточнення; голосування; підрахунок голосів 
виборців та встановлення підсумків голосування; встановлення 
результатів виборів депутатів та їх офіційне оприлюднення. 

3.  За кількістю суб’єктів (один суб’єкт та мережеві/коаліційні) 
4.  За предметом моніторингу: партійні програми, медіа-моніто-

ринг, фінансовий моніторинг, гендерний та ін.  
У 2008 р. дослідники В. Ємельянов, Р. Чупрін, робили висновок 

щодо громадських моніторингів та зазначали, що найбільш слабкою 
ланкою серед цих моніторингів є коаліційні. Практика показує, що 
вони набули розвиток та стали постійною складовою аналізу та 
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оцінки виборчого процесу [8]. Моніторинги виборчих процесів стали 
предметом наукових досліджень у політичній науці України, зокре-
ма, праця Д. Арабаджиєва «Громадський моніторинг за виборчим 
процесом в Україні» [2;3]. 

Гендерні моніторинги виборів – це інновація для України. 
Гендерний моніторинг виборів – це не лише встановлення діагнозу 
виборчому процесові, але й формування позитивної думки гро-
мадськості щодо необхідності збільшення представництва жінок 
у владі як міжнародної демократичної норми. Україна у 2015 р. посіла 
67-ме місце серед 145 країн світу за Глобальним гендерним індексом 
(Global Gender Gap Report). Загальний рейтинг нашої країни лише 
за рік знизився на 11 пунктів – у 2014 р. вона була на 56-му місці. За 
субпоказником політичної участі жінок Україна посіла 107-ме місце. 
Виборчі системи в Україні змінюються, однак представництво жінок 
лишається на низькому рівні (див. табл. 1). У Верховній Раді Ук-
раїни 8-го скликання жінок лише 11%, і це найвищий показник за 
всю історію незалежності. Кількісне представництво збільшилося 
лише на 4 особи (44 жінки у Верховній Раді України 7-го скликання, 
47 жінок у Верховній Раді України 8-го скликання).  

Верховна Рада України – негендерно збалансований парламент, а 
досягнення гендерної рівності – це не лише міжнародне зобов’язання 
України як держави, згідно з Декларацією Цілей тисячоліття ООН 
та іншими підписаними конвенціями, але й норма вітчизняного 
права. Правові норми гендерної рівності закладені, крім Конституції 
України, у базовому, так званому «гендерному» Законі України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Саме 
тут, у ст. 1, законодавець роз’яснив сутність терміна, що «гендерна 
рівність – це рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні мож-
ливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати 
рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства». Право ще не 
означає реальну можливість, тому норма паритетності можливостей 
у всіх сферах життя запрацює тоді, коли норми цього закону гармоні-
зуються з іншими. Жоден закон не в змозі кардинально змінити си-
туацію, оскільки є ще й суспільні цінності, норми та традиції, тому 
завжди варто брати до уваги комплексний підхід. Однак законодавчі 
норми важливі, бо закон обов’язковий до виконання і один для всіх. 
Тому увага до проблеми гендерної рівності у політиці для жінок є 
у фокусі і міжнародних організацій, і громадянського суспільства.  
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Таблиця 1 
Представництво жінок у Верховній Раді України  

(І–VIII скликань) 
 

 І скл 
(1991) 

II скл
(1994)

IIІ скл
(1998)

IV скл
(2002)

V скл
(2006)

VI скл
(2007)

VII скл
(2012)

VIIІ скл
(2014) 

Тип 
вибор-
чої сис-
теми 

М М М/П М/П П П М/П М/П 

К-сть 
деп-тів 445 413 448 450 450 450 450 423 

К-сть 
чол-ів 432 396 412 426 411 418 405 376 

К-сть 
жінок 13 19 37 23 38 32 43 47 

% 
жінок 2,9 4,6 8,3 5,1 8,4 7,6 9,7 11 

 
М – мажоритарна виборча система 
П – пропорційна виборча система 
М/П – мажоритарно-пропорційна виборча система 

 
Вперше гендерний моніторинг був проведений на парламентсь-

ких виборах 2012 р. ВГО «Жіночий консорціум України» та Жіночою 
демократичною мережею (IRI) [4]. Особливістю цього моніторингу 
є те, що він містив не лише кількісні, але й якісні показники. Методо-
логія гендерного моніторингу ґрунтувалася на досвіді та апробованій 
методиці молдовських соціологів Центру «Партнерство для розвит-
ку» (CPD – «Partnership For Development» Center), яка була адапто-
вана відповідно до вітчизняної ситуації та можливостей. Індикатора-
ми гендерного моніторингу парламентських виборів 2012 р. були: 
кількість партій-суб’єктів виборчого процесу, рейтинг політичних 
партій за кількістю жінок-кандидаток у партійних виборчих списках, 
гендерна паритетність партійних виборчих списків, комплексні ген-
дерні індикатори передвиборчих програм політичних партій, рейтинг 
гендерної чутливості передвиборчих програм політичних партій, 
кількісні показники жінок-кандидаток на виборах, кількісні показ-
ники кандидаток-самовисуваниць на виборах, кількісні показники 
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кандидаток, висунених політичними партіями на виборах, співвідно-
шення жінок-самовисуваниць та кандидаток-висунених політичними 
партіями, рейтинг областей за кількістю жінок – кандидаток у народні 
депутати, середній вік, освіта, професія кандидаток-мажоритарниць, 
гендерна чутливість передвиборчих програм кандидаток в одноман-
датних виборчих округах, гендерні особливості кількісних показників 
публікацій, пов’язаних з виборчим процесом, гендерні особливості 
змістовних публікацій, пов’язаних з виборчим процесом, гендерні 
особливості ілюстративних показників публікацій, пов’язаних з ви-
борчим процесом. 

Інноваційною була методика оцінки текстів партійних програм  
за 13 комплексними індикаторами, кожен з яких складався із 3-4 кон-
кретних показників, за якими обраховувалася загальна сума балів 
щодо кожного індикатора для кожної із партій (адаптація та розробка 
кандидат філософських наук М.Скорик). Кожен індикатор був вибу-
дований так, щоб вимірювати наявність/відсутність тематики рівності 
в якійсь одній із виокремлених суспільних сфер, а представленість 
інтересів міноритарної гендерної групи розглядалась як індикатор 
стану гендерної рівності по галузі.  

Гендерний моніторинг 2014 р. увів до моніторингового змісту 
критерій «прохідної та списочної гендерної паритетності» [5]. Для 
цього було взято загальну списочну паритетність, тобто відсоток 
жінок у списках 29 політичних партій, які йшли у Верховну Раду за 
пропорційною системою. Аналізу піддавалось 26 партій із 29, бо три 
партії мали меншу кількість кандидатів, ніж прохідна частина, а це 
приблизно 20 кандидатів. Для рівня гендерної списочної паритетності 
використовувався такий підхід: низький, середній та високий. Висо-
кий рівень встановлюємо від 30%, оскільки згідно зі ст. 8.10 Закону 
України «Про політичні партії» представництво жінок і чоловіків у 
виборчому списку кандидатів у народні депутати України від партії у 
загальнодержавному окрузі має становити не менше 30 відсотків за-
гальної кількості кандидатів. Цю норму в 30% представництва жінок 
у списках виконало 9 партій. Списочна паритетність виборчих 
списків 2014 р. мала такий вигляд: низький (від 0 до 14) – 6 партій: 
Громадянський рух, Правий сектор, Україна майбутнього, Свобода, 
Відродження, Громадянська позиція; середній (від 15 до 29) – 13 пар-
тій: Радикальна партія, Блок Петра Порошенка, Народний фронт, 
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Самопоміч, 5.10, Нова політика, Єдина країна, Комуністична партія 
України, Україна – Єдина країна, Ліберальна партія України, Партія 
Зелених України, Зелена планета, Сила і Честь; високий (від 30 і 
вище) – 7 партій: Солідарність жінок України, Опозиційний блок, 
Сильна Україна, Батьківщина, Сила людей, Блок лівих сил України, 
Заступ). 

Тепер поглянемо на реальну прохідність кандидатів у списку, 
виходячи із двадцяти перших у списку. Рейтинги прохідної пари-
тетності: низький (від 0 до 14) – 11 партій: Радикальна партія, 
Сильна Україна, 5.10, Відродження, Єдина країна, Комуністична 
партія України, Свобода, Україна – Єдина країна, Правий сектор, 
Україна майбутнього, Громадянський рух; середній (від 15 до 29) – 
11 партій: Опозиційний блок, Громадянська позиція, Сила людей. 
Партія Зелених України, Зелена планета, Сила і Честь, Ліберальна 
партія України, Блок лівих сил України, Батьківщина, Солідарність 
жінок України, Нова політика; високий (від 30 і вище) – 4 партії: 
Блок Петра Порошенка, Народний фронт, Самопоміч, Заступ. Таким 
чином, гендерний моніторинг виявив, що політичні партії України 
дають жінкам удвічі менший шанс пройти у парламент, ніж у пар-
тійні виборчі списки.  

Гендерний моніторинг виборів 2014 р. проводився із новою за-
конодавчою нормою. Так, Ст. 8 Закону України «Про політичні пар-
тії» згідно з Законом України № 709-VII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавст-
ва з питань проведення виборів» від 21 листопада 2013 р., що вступив 
у дію 01 лютого 2014 р., доповнилася пунктом 10 такого змісту: «роз-
мір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і 
чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України 
від партії у загальнодержавному окрузі і має становити не менше 
30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку». 
Також важливим було те, що гендерний моніторинг проводився 
вдруге, тому надав можливості для порівняльних тенденцій із 2012 р.  

ВГО «Жіночий консорціум України» за підтримки Міжнародно-
го Інституту демократії та підтримки виборів (IDEA) проводив у 15 об-
ластях України гендерний моніторинг місцевих виборів 2015 р. [6].  
У 2015 р. 30-відсоткову гендерну квоту було законодавчо поширено 
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на рівень місцевих виборів. Зокрема, у прийнятому 14 липня 2015 р. 
Законі України «Про місцеві вибори» у статті 4 «Рівне виборче пра-
во» зазначено: «Усі кандидати [...] мають рівні права і можливості 
брати участь у виборчому процесі відповідних місцевих виборів. 
Представництво осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у 
депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах має ста-
новити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у 
виборчому списку». Останні місцеві вибори вирізнялися тим, що 
гендерна квота була запроваджена одночасно зі зміною виборчої 
системи. 

 
Таблиця 2 

Порівняльна таблиця парламентських виборів 2012 і 2014 
 

Парламентські вибори  2012 2014 
Партії – суб’єкти 
виборчого процесу 87 43 

Кількість кандидатів 5773 6500 
Частка жінок-кандидаток  16% 20% 
К-сть партій у 
багатомандатному округу 22 29 

К-сть кандидатів за 
партійними списками 2643 3128 

Частка жінок  
у партійних списках 20% 25% 

Жінки-лідерки  
партійних списків 2 5 

Кандидати-мажоритарники 3130 3322 
Жінки-мажоритарниці 13% 15% 
Жінки-члени ОВК 56% 54% 
Жінки члени ЦВК (15) 4 5 

 
У ході гендерного моніторингу-2015 було проаналізовано кіль-

кісне представництво жінок і чоловіків серед кандидатів на місцеві 
вибори і, відповідно, дотримання партіями визначеного у ст. 4. Закону 
України «Про місцеві вибори» 30-відсоткового представництва 
осіб однієї статі у партійних списках; здійснено порівняльний аналіз 
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гендерного складу партійних списків та складу рад; порівняння ново-
обраного складу рад з попереднім; визначено рейтинг партій за дотри-
манням гендерної квоти; окреслено портрети новообраних депутаток. 
Завданням гендерного моніторингу, окрім визначення представницт-
ва жінок серед кандидатів на місцеві вибори та у складі новообраних 
місцевих рад, був аналіз якісної складової місцевих виборів. За резу-
льтатами порівняльного аналізу зустрічей жінок-кандидаток і чолові-
ків-кандидатів з виборцями фокус-групових інтерв’ю з кандидатками 
та новообраними депутатками було визначено особливості участі 
жінок у виборах до місцевих рад – 2015 в Україні. Предметом мо-
ніторингу зустрічей кандидаток/кандидатів з виборцями були: інфор-
маційна підтримка кандидатки/кандидата; гендерно-віковий склад 
виборців, присутніх на зустрічах; питання, на яких фокусувалися 
кандидати під час зустрічей. Моніторинг зустрічей кандидаток/кан-
дидатів із виборцями дав можливість проаналізувати підготовленість 
кандидаток/кандидатів до кампанії, ступінь їх підтримки партіями; 
інтегрованість питань гендерної рівності у партійні платформи та 
програми окремих кандидатів. Фокус-групові інтерв’ю з жінками-
кандидатками та новообраними депутатками дали можливість виз-
начити мотивацію участі жінок у виборах; проаналізувати чинники 
ефективності виборчої кампанії та виклики, з якими зіткнулися жін-
ки-кандидатки на шляху входження у політику; рівень прихильності 
партійних організацій до ідеї питання забезпечення гендерної рівності 
у виборчому процесі; з’ясувати ставлення жінок до запроваджених у 
Законі України «Про місцеві вибори» гендерних квот; визначити 
стратегії розширення участі жінок у прийнятті політичних рішень 
на місцевому рівні.  

Гендерні моніторинги виборів мають коротку вітчизняну істо-
рію, водночас мають гарні перспективи. Моніторинги останніх місце-
вих виборів 2015 р. в Україні спеціалізованих «виборчих» громадсь-
ких організацій та центрів, таких як: ВГО «КВУ» [13], «ОПОРА» [7], 
ІАЦ «RATING Pro» [1] вже містили гендерну складову, що засвідчує 
про розвиток тематики гендерної рівності.  

Слабкою стороною розвитку вітчизняних моніторингів є їх знач-
на залежність від матеріально-фінансової бази для забезпечення їх 
якості, масштабності, наявності компетентного персоналу (моніто-
рів), часового критерію, постійна періодичність (а це іноді важко 



0  

 322

НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 3-4(83-84) 

реалізувати), незмінність методичного інструментарію (кількісні та 
якісні показники). 

Аналіз моніторингів виборчого процесу дає підстави для нас-
тупних висновків:  

• Моніторинги виборів проводяться у кожній країні, однак не-
зважаючи на їх універсальність, мають специфіку у кожній країні, 
оскільки залежать від виборчих норм, процедур, різновиду виборчої 
системи та ін. Моніторинги міжнародних організацій мають більш 
уніфікований характер, оскільки спираються на вимоги з дотримання 
демократичності за міжнародними документами. 

• Гендерні моніторинги виборів стають постійною практикою 
організацій, які займаються гендерною тематикою або складовою 
загального моніторингу виборів спеціалізованих, так званих, «вибор-
чих» організацій (ВГО «КВУ», «ОПОРА», ІАЦ «RATING Pro»), що 
свідчить про розвиток громадянського суспільства та розвиток ак-
тивістської виборчої культури громадян в Україні. 

• Гендерні моніторинги виконуються як мережевим способом, 
так і коаліційним, містять не лише кількісні, але і якісні критерії, що 
поглиблює їх аналітичну складову та цінність. 

• Гендерні моніторинги, як і будь-які інші моніторинги виборів, 
мають адвокаційний, інформаційний, просвітницький та законотвор-
чий вплив на виборчі процеси.  

Моніторингові виборчі звіти формують громадську думку на-
селення та допомагають здійснити усвідомлений та відповідальний 
вибір, мінімізують порушення. Моніторинги виборів – важлива скла-
дова виборчого процесу, оскільки вони не лише встановлюють діаг-
ноз виборчому процесові, але й формують рекомендації для органів 
влади та інших суб’єктів виборчого процесу й, таким чином, сприя-
ють розвитку демократичних інститутів та процесів.  
 
_______________________________ 
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Проаналізовано процеси функціонування політичної опозиції в 

межах західних областей України. Простежується специфіка та 
основні умови діяльності опозиційних та владних партій на теренах 
Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Волинської, Рівненсь-
кої, Закарпатської та Чернівецької областей. 

Ключові слова: політична опозиція, державна влада, регіона-
льна політика, політичні партії, місцеві вибори. 

Stefurak M. The specifics of the local elections and functioning 
of political opposition (on the example of Western Ukraine). The 
article analyzes the processes of functioning of the political opposition 
within the Western regions of Ukraine. The specificity and the basic 
conditions of activities of the opposition and the ruling parties on the 
territory of Ivano-Frankivsk, Ternopil, Lviv, Volyn, Rivne, Zakarpattia 
and Chernivtsi regions. 

Key words: political opposition, the government, regional policy, 
political parties, local elections. 

 
За роки незалежності в Україні у ході місцевих виборів апро-

бовано кілька типів виборчих системи. Так, вибори 1994, 1998 і 
2002 рр. проходили за мажоритарною системою відносної більшості, 
місцеві вибори-2006 – за пропорційною з закритими виборчими 
списками, 2010 року – за змішаною системою, а останні чергові ви-
бори, що відбулися 25 жовтня 2015 р., – за пропорційною системою з 
відкритими регіональними списками (крім депутатів сільських та 
селищних рад). На умови проведення виборів, хід виборчої кампанії, 
законодавчі зміни, безперечно, вплинув чинник зовнішньої агресії 
з боку Російської Федерації, анексія АР Крим та розв’язання гібрид-
ного військового конфлікту проти України в окремих районах Доне-
цької та Луганської областей, де, власне, з вищезазначених причин 
вибори не проводилися 
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Чергові місцеві вибори відбулися 31 жовтня 2010 р. відповідно 
до чинного на той час Закону України «Про вибори депутатів Вер-
ховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів». Закон закріплював змішану виборчу систе-
му (до обласних, районних, міських рад), згідно з якою 50 % депута-
тів обирається за мажоритарною системою відносної більшості, а 
інші 50 % за пропорційною. Кандидатури депутатів-мажоритарників, 
мерів міст обов’язково повинні були висуватися конференцією від-
повідної партії, але жителям сіл було дозволено обирати депутатів 
без партійного посередництва. Партійні списки і надалі залишилися 
закритими, виборець міг ознайомитися тільки з їх першою п’ятіркою. 
Кандидати отримали право одночасно балотуватись і в одномандат-
них, і мажоритарних округах, але лише в сільську, міську, районну 
чи обласну ради. Виборчий бар’єр встановлювався на рівні 3 %, з 
нововведень також запроваджувалася норма про заборону участі в 
виборах партійних блоків. Також цим законом був скасований ім-
перативний мандат (що запроваджувався нормативно-правовим ак-
том Верховної Ради України від 12 січня 2007 р.). Також місцеві 
вибори 2010 р. порівняно з кампаніями 1998, 2002 та 2006 рр., були 
розведені в часі з виборами до парламенту. Результати цих виборів 
суттєво змінили політичну карту України не лише порівняно з місце-
вими виборами 2006 р., а й із виборами Президента України 2010 р. 

Зміни виборчого законодавства, запровадження «мажоритарної» 
складової виборчої системи, непрозорий підхід до формування діль-
ничних та територіальних виборчих комісій, непрофесійні та поде-
куди популістичні дії попередньої влади, які часто супроводжува-
лися політичними кризами, дозволили ПАРТІЇ РЕГІОНІВ здобути 
перемогу у двадцять одному регіоні України. Таким чином, в АРК 
та 11 областях України (Луганська, Харківська, Донецька, Запорізька, 
Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська, Оде-
ська, Черкаська, Київська) ПР одноосібно сформувала більшість у 
обласних радах. Ще в 7 областях (Полтавська, Сумська, Чернігівська, 
Вінницька, Хмельницька, Житомирська, Рівненська) більшість в об-
ласній раді сформувала коаліція на чолі з ПАРТІЄЮ РЕГІОНІВ. 

У Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях 
(в останній вибори відбулися 2009 р.) перемогу здобуло ВО «Сво-
бода», а у Волинській області – ВО «Батьківщина», у Закарпатській 
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області – Єдиний Центр. Найбільшого представництва у місцевих 
радах Івано-Франківської області набули опозиційні ВО «Батьківщи-
на» та Політична партія «Наша Україна», ВО «Свобода» знаходилося 
на третьому місці, йому вдалося забезпечити представництво у 19 з 
20 місцевих рад області. Також ВО «Свобода» контролювала біль-
шість мандатів (34 з 60) у Івано-Франківській міській раді.  

ВО «Свобода» було представлена двома головами районних 
рад, секретарем Івано-Франківської міської ради та головою Івано-
Франківської обласної ради. Високий результат (4-те місце) на міс-
цевих виборах показала Політична партія «Фронт Змін», що була 
представлена у 19 із 20 місцевих рад. ПАРТІЯ РЕГІОНІВ за кіль-
кістю мандатів у місцевих радах області перебувала на 5-му місці, 
проте це відносний результат, оскільки з нею та головою ОДА М. Ви-
шиванюком тісно співпрацювали Народна партія та Партія «Відрод-
ження». ПАРТІЯ РЕГІОНІВ представлена у 18 радах 99 мандатами, 
але, якщо врахувати результати партій, що перебували у її зоні впли-
ву, то показник чисельного представництва в місцевих радах був 
значно вищим. Власне, значну частину мандатів партія та її союзники 
здобули завдяки мажоритарній складовій виборів. Місцеві вибори 
2010 року стали успішними й для Української партії, яка у цьому ж 
році об’єдналася із Партією «Громадянська позиція». Повністю під 
контролем Української партії перебували м. Калуш та район. Це по-
в’язано з тим, що діяльність партії була сконцентрована у одному 
районі із центром у м. Калуш, міським головою якого був її лідер 
І. Насалик. 

У Львівській області найпотужніше представництво отримало 
ВО «Свобода». Усунення з виборчих перегонів 2010 року ВО «Бать-
ківщина» дало можливість ВО «Свобода» отримати 55 із 90 мандатів 
у Львівській міській раді та 41 із 116 в обласній раді, а відповідно, 
обійняти керівні посади у владній вертикалі регіону. Так, головою 
Львівської обласної ради було обрано представника цієї політичної 
сили Олега Панькевича. Друге місце за рівнем представництва у 
місцевих радах Львівщини посіло ВО «Батьківщина». Попри те, що 
на обласному рівні партія не представлена, розгалуженість осеред-
ків на місцях дала змогу очолити 4 районні ради та сформувати 
потужне депутатське представництво у місцевих радах. Політична 
партія «Наша Україна» поступово втрачала свій рейтинг через розча-
рування виборців Львівщини у політиці колишнього Президента 
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Віктора Ющенка. Проте, маючи потужну мережу осередків у області, 
її представники були обрані до 30 рад Львівщини. Іншій політичній 
силі Політичній партії «Фронт Змін» за порівняно невеликий термін 
вдалося сформувала чисельне представництво в регіоні та отримати 
друге місце після ВО «Свобода» у Львівській міській та обласній 
радах [2, с. 93]. 

Слід також зазначити, що після обрання Президентом В. Яну-
ковича в області почала набувати політичного впливу ПАРТІЯ РЕ-
ГІОНІВ. Ця тенденція не пов’язана зі збільшенням кількості прихиль-
ників, членів чи розвитком організаційної структури. Основну роль у 
посилені впливу ПАРТІЇ РЕГІОНІВ відігравала мобілізація чинов-
ників усіх рівнів владної вертикалі.  

Специфікою Тернопільщини, крізь призму виборів до місцевих 
органів влади, є те, що вони фактично відбувалися в два тури – поза-
чергові вибори до обласної ради у квітні 2009 р. та вибори до місце-
вих органів влади у жовтні 2010 р. 15 березня 2009 р. відбулися 
позачергові вибори до Тернопільської обласної ради, на яких про-
хідний бар’єр подолали 7 політичних сил: ВО «Свобода», ПАРТІЯ 
РЕГІОНІВ, ВО «Батьківщина», Єдиний Центр, Українська партія, 
Політична партія «Наша Україна» та Народна Партія. Беззаперечним 
лідером виборчих перегонів тоді стало ВО «Свобода», яке отримала 
34,69% голосів або ж 50 із 120 мандатів. За декілька днів до дати 
голосування Блок Юлії Тимошенко закликав своїх прихильників не 
приходити на виборчі дільниці, але список цієї політичної сили все ж 
таки залишився у бюлетені. Після цих виборів Блок Юлії Тимошенко, 
який у попередньому скликанні ради мав 54 із 120 місць, відмовився 
від здобутих 12 мандатів. У жовтні 2010 р. на Тернопільщині відбу-
лися вибори до органів місцевого самоврядування, виключаючи об-
ласну раду. В цілому, у регіоні переможцем стала ПАРТІЯ РЕГІО-
НІВ, яка значну частину своїх мандатів виборола у одномандатних 
округах. Вплив ВО «Батьківщина» поступово зменшувався, але ця 
політична сила є другою за кількістю отриманих депутатських ман-
датів в області. «Наша Україна» та УНП також широко представлені 
в регіоні (близько 100 депутатів), проте, вплив цих партій також сут-
тєво зменшився. Єдиний Центр В. Балоги своїм успіхом (20 мандатів) 
завдячує Юрію Чижмарю, який з листопада 2007 р. по квітень 2010 р. 
очолював облдержадміністрацію [2, с. 122]. 
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У Волинській області ВО «Батьківщина» здобуло перемогу за 
пропорційною складовою у майже всіх районах та містах області. Ра-
зом з тим, ПАРТІЯ РЕГІОНІВ зуміла здобути друге місце провівши 
20 депутатів до обласної ради. Завдяки змішаній системі виборів 
ПАРТІЇ РЕГІОНІВ із партнерами вдалося сформувати більшість у 
Волинській обласній раді та обрати головою свого представника. 
В багатьох районних радах головами стали теж кандидати від ПАРТІЇ 
РЕГІОНІВ. Приблизно однакові можливості були у ВО «Свобода» та 
Політичної партії «Фронт Змін». Перша здобула чимало місць у міс-
цевих радах, мала розгалужену партійну мережу та стабільне членст-
во. Водночас, Політична партія «Фронт Змін» мала кращу динаміку 
розвитку партійної структури. До неї приєднувалися окремі депутати 
від різних політичних сил. Наприклад, обласний осередок Політичної 
партії «За Україну!» майже повним складом перейшов до Політичної 
партії «Фронт Змін». Народна Партія отримала депутатські мандати 
лише за рахунок відомих у краї мажоритарників, партійна структура 
була напівдієвою. Натомість, Політична партія «Наша Україна» май-
же повністю розпалася. Здобуті на місцевих виборах мандати були 
останнім її успіхом [2, с. 57]. 

Найвищій рівень представництва у місцевих радах Рівненської 
області мала ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, яка сформувала навколо себе де-
путатську більшість майже в усіх районах та містах регіону. Незва-
жаючи на те, що ПАРТІЯ РЕГІОНІВ за пропорційною складовою 
на виборах до Рівненської обласної ради поступилася ВО «Батьків-
щина», перемога у мажоритарних округах дозволила їй сформувати 
найбільшу фракцію. Керівниками місцевих державних адміністрацій 
переважно були члени ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. ВО «Батьківщина» мало 
найвищу електоральну підтримку в Рівненській області, найбільшу 
кількість депутатів місцевих рад та кількість членів. Поза тим, партія 
представлена депутатською більшістю лише в окремих органах 
місцевого самоврядування області. Народна Партія посідала 3-тє міс-
це за рейтингом впливовості в області. Вона мала непогану електора-
льну підтримку та один із найчисельніших депутатських корпусів. 
Ця політична сила була представлена на рівні керівників райдержад-
міністрацій та районних рад. Четвертою за впливовістю в області 
була Політична партія «Наша Україна», яка на місцевих виборах 
здобула порявняновисокий рівень підтримки. Політсила представ-
лена у більшості місцевих рад області, в окремих районах Політична 
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партія «Наша Україна» набрала найбільшу кількість голосів виборців. 
Троє представників партії були обрані головами районних рад. У Рів-
ненській обласній раді та міській раді «Наша Україна» мала по п’ять 
депутатів. В окремих органах місцевого самоврядування вона пере-
бувала в опозиції до партії влади, в інших – входила до більшості. 
Опозиційні ВО «Свобода» та Політична партія «Фронт Змін» ділили 
між собою 5-6-те місце за рейтингом впливовості в області. Партії 
мали непоганий рівень підтримки в області та значну кількість депу-
татів у місцевих радах. В окремих радах вони входили до депутат-
ської більшості, утвореної на основі опозиційних політичних сил. 

У Закарпатській області активніше працювали Єдиний Центр 
та ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, які рівнозначно були представлені в органах 
місцевої влади. Єдиний Центр мав найбільш розгалужену структуру, 
яка формувалася ще з 2002 р. на базі Політичної партії «Наша Украї-
на». Постійна участь партії у масових акціях соціального та благо-
дійного характеру зробила структуру злагодженою і мобілізованою. 
Єдиноцентристи отримали найвищий результат на виборах як до 
обласної ради, так і місцевих рад. 

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ спиралася на вертикаль виконавчої влади, 
але беззаперечного домінування в області їй набути таки не вдалося. 
Ця політична сила відчувала дефіцит публічних лідерів, які здатні 
конкурувати із партією Єдиний Центр. Втім, ПАРТІЯ РЕГІОНІВ ма-
ла представництво у радах усіх рівнів. ВО «Батьківщина» на Закар-
патті стикалося з суттєвими кадровими та організаційними пробле-
мами. Невисокі результати партії на місцевих виборах 2010 р. та гучні 
внутрішньопартійні конфлікти негативно впливали на спроможність 
цієї політичної структури. У міжвиборчий період політсила працюва-
ла у форматі проголошення заяв, без систематичних практичних дій. 
Впливові представники місцевої влади, які обирались від ВО «Ба-
тьківщина», дуже часто уникали партійного позиціонування [3]. 

У Чернівецькій області найбільш розгалужену мережу партійних 
осередків за результатами виборів 2010 р. мала ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, 
дещо меншу – ВО «Батьківщина», Політична партія «Наша Україна», 
Народна Партія, КПУ, Політична партія «Громадянська позиція. 
Варто відзначити Політичну партію «УДАР», яка, не маючи жодного 
представника в органах місцевого самоврядування, мала 22 партійні 
осередки на теренах області, що свідчило про потенційно хороші ре-
зультати партії напередодні виборів до Верховної Ради України 2012 р. 
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ПАРТІЯ РЕГІОНІВ після місцевих виборів 2010 р. отримала 
48 депутатських мандата зі 104 в обласній раді. Друге місце за кі-
лькістю місць в обласній раді посіла Політична партія «Фронт 
Змін» – 23. Високий результат ПАРТІЇ РЕГІОНІВ був забезпечений 
завдяки мажоритарній складовій виборів, а з допомогою депутатів від 
Політичної партії «Наша Україна» та перебіжчиків із ВО «Батьків-
щина» регіоналам вдалося сформувати більшість. Подібна ситуація 
склалась і в Чернівецькій міській раді. ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, взявши 
16 мандатів із 60, завдяки депутатам від Політичної партії «Наша  
Україна» (6) та ВО «Батьківщина» (17) сформувала більшість та до-
строково припинила повноваження Чернівецького міського голови 
М. Федорука, обравши секретарем ради від ПАРТІЇ РЕГІОНІВ В. Ми-
хайлішена, який, виконував обов’язки мера міста. Після місцевих 
виборів 2010 року ПАРТІЇ РЕГІОНІВ з допомогою Політичної партії 
«Наша Україна», Народної партії, Політичної партії «Сильна Украї-
на» та перебіжчиків з інших партій вдалося взяти під контроль усю 
політичну владу в області. У двох радах, Чернівецькій та Новодніст-
ровській, непідконтрольні міські голови були усунені силами депу-
татів у 2011 р. Процес складання їхніх повноважень викликав великий 
резонанс в області та державі. Ці події чітко показали методи роботи 
влади, для якої засоби виправдовують ціль. Однак законність та пра-
вомірність цих методів можна поставити під сумнів [4, с. 200-202]. 

Власне, особливістю тих виборів (порівняно з кампанією 2006 р., 
де перемога таких політсил була швидше винятком) стала масова 
поява досить значної кількості регіональних партій. Це свідчило про 
те, що в суспільстві з’явився запит на третю силу. Так, до прикладу, 
поряд з найбільшою опозиційною партією «Батьківщина» активно 
про свою опозиційність до режиму В. Януковича та ПАРТІЇ РЕГІОНІВ 
заявила ВО «Свобода». Яка за результатами дострокових виборів 
2009 р. в Тернопільську обласну раду, та чергових 2010 р. перетвори-
лася з регіональної суто галицької партії на політичну силу всеу-
країнського масштабу. Здобувши перемогу на виборах до Львівської, 
Івано-Франківської, Тернопільської рад та отримавши депутатські 
мандати до Волинської, Рівненської, Чернівецької, Хмельницької, 
Житомирської та Київської обласних та міської рад, ВО «Свобода» 
набрало 4,47% голосів виборців загалом по Україні, провівши в міс-
цеві ради 2280 своїх депутатів [5]  
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Результати виборів та поразка національно-демократичних сил 
у Центральному та Західному регіонах, порівняно з виборами попе-
редніх десяти років, частково можна пояснити такими факторами: 
зміною в законодавстві про місцеві вибори (заборона участі партійних 
блоків, повернення «мажоритарної» складової виборчої системи); 
непрозорістю підходу до формування дільничних та територіальних 
виборчих комісій; непрофесійними та подекуди популістськими дія-
ми тогочасної владної команди.  

Проте основною причиною стола глобальна криза довіри до на-
ціонально-демократичних сил, які, прийшовши до влади в Україні на 
хвилі «помаранчевої революції», не зуміли виконати своїх передви-
борчих обіцянок, запустити в країні процес масштабних реформ. 
Адже ті політичні партії, які ототожнювали себе з українською пра-
вицею (Політична партія «Наша Україна», УРП «Собор», НРУ, УНР 
та низка інших) після виборів 2010 р. були вже не в змозі реаніму-
вати свій політичний вплив та свої партійні структури. Амбіційність 
їх лідерів та непослідовність дій не дозволили їм об’єднатися та 
провести процес переформатування. Після перемоги на президент-
ських виборах В. Януковича влада фактично перейшла до ПАРТІЇ 
РЕГІОНІВ. Тодішній політичний режим, спираючись на партійну 
структуру «регіоналів», використав місцеві вибори як спосіб усунути 
реальну владну альтернативу до виконавчої влади – органи місцевого 
самоврядування. 

Усі ці фактори та власне поствиборчі тенденції політичного 
розвитку в державі призвели до формування в Україні партійної 
системи з домінуючою партією. Опозиційними до ПАРТІЇ РЕГІОНІВ 
залишилися ВО «Батьківщина», Політична партія «Фронт Змін»,  
ВО «Свобода» та Політична партія «УДАР» В. Кличка, яка здобула 
підтримку населення вже за результатами парламентських виборів 
2012 р. 

Наступні чергові вибори відбулися 25 жовтня 2015 р. за пропор-
ційною виборчою системою з відкритими регіональними списками 
кандидатів від політичних партій. Новий Закон «Про місцеві вибори» 
запровадив низку нововведень, продиктованих, у тому числі, курсом 
на побудову європейської моделі місцевого самоврядування. Також 
цьому приділялася увага під час підписання коаліційної угоди за 
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результатами позачергових виборів до Верховної Ради України від 
26 жовтня 2014 р. [6].  

Серед нововведень, які запроваджувала виборча система були 
положення згідно з якими: у селах і селищах з населенням до 90 тис. 
вибори відбуваються за мажоритарною системою; вибори до райрад, 
міськрад та облрад проходять за пропорційною системою; міських 
голів населених пунктів з населенням понад 90 тисяч обирають аб-
солютною більшістю (50 %+1 голос), передбачена можливість прове-
дення другого туру; у виборах не беруть участі блоки політичних 
партій; якщо партія набрала 5 % голосів, кількість кандидатів, що 
пройшли від неї, визначається відповідно до кількості голосів, пода-
них безпосередньо за кандидата в окремому окрузі; обов’язковість 
присутності у списку партії не менше 30 % представників однієї 
статі [7]. Також передбачалося суттєве зменшення депутатів місцевих 
рад (на 30 % по всій країні). Кількість виборчих округів на території 
відповідала кількості депутатів тієї чи іншої ради. Вперше запровад-
жувалася норма обрання старост в об’єднаних територіальних гро-
мадах, нове виборче законодавство також значно розширювало пов-
новаження та посилювало спроможність місцевого самоврядування  
в Україні. 

Згідно зі звітом Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) 
місцеві вибори в Україні 25 жовтня 2015 р. були проведені спокійно 
та відповідно до закону, при цьому мали місце деякі поодинокі 
випадки порушень [8]. Що ж до особливостей проведення місцевих 
виборів у Західному регіоні України, то слід відзначити, що вони 
відбувалися в більш спокійній суспільно-політичній обстановці та 
з меншою кількість порушень, порівняно з Центральним та Південно-
Східним регіонами. 

Місцеві вибори 2015 р. фактично завершили електоральний про-
цес, розпочатий позачерговими президентськими виборами у травні 
2014 р. (переможець П. Порошенко) і продовжений позачерговими 
парламентськими виборами у жовтні 2014 р., на яких перемогли по-
літичні сили, котрі взяли активну участь у Революції Гідності. Таким 
чином місцеві вибори 2015 р. повинні були закріпити успіх демокра-
тичних політичних сил у регіонах України. Схожим був електораль-
ний цикл 2010–2012 рр., який виграла ПАРТІЯ РЕГІОНІВ [9, с. 63–66]. 
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За результатами виборів 25 жовтня 2015 р. у Західному регіоні 
України перемогу здобула Політична партія «Блок Петра Порошенка 
«Солідарність», набрала близько 25,2% голосів виборців регіону, 
перемігши в Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівнен-
ській та Чернівецькій областях. Друге місце за кількість здобутих 
голосів посіла ВО «Батьківщина» – 17,3%, далі розташувалися 
ВО «Свобода» – 12,3%, Політична партія «УКРОП» – 9,6%, Полі-
тична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ» – 7,5%, Радикальна Пар-
тія Олега Ляшка – 6,1%, Партія «Відродження» – 2,2%, Політична 
партія «Опозиційний блок» та Політична партія «Наш край» по –
1,6%, Аграрна партія України 1,4% [10]. Проте, у Волинській області 
перемогу здобула Політична партія «Українське об’єднання пат-
ріотів – УКРОП» набравши 26,56% голосів виборців краю, а в За-
карпатській області вже другі вибори поспіль перемогу здобув Єди-
ний Центр – 29,69%. Такий результат можна пояснити потужною 
діяльність на Волині голови місцевої ОДА І. Палиці наближеного 
до групи «Приват» І. Коломойського, а в Закарпатті – досвідченого 
політика та представника групи «Барва» В. Балоги [10]. 

До особливостей проведення виборчої кампанії 2015 р. можна 
віднести відмову ПП «Народний Фронт» брати участь в місцевих ви-
борах та об’єднання партійних списків «Солідарності» П. Порошенка 
та Політичної партії «УДАР» В. Кличка. Політична партія «Опози-
ційний блок» не балотувалася у Тернопільській області, Політична 
партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ» – до Рівненської. Місцеві вибо-
ри, окрім згаданих політичних партій (Політичної партії «УКРОП», 
Партії «Відродження», Політичної партії «Наш край»), дали старт 
новим політичним силам, що, очевидно, братимуть участь у майбут-
ніх парламентських виборах. Передусім маємо на увазі Аграрну 
партію України. Громадський рух «Народний контроль», ПП «Сила 
людей» та «Національний корпус» А.Білецького. 

У виборчій кампанії 2015 р. як і в попередній 2010 р., взяли 
участь регіональні політичні проекти, деякі з них так звані «ратушні» 
партії: Політична партія «Рідне місто» (м. Чернівці), Політична партія 
«Воля» (Івано-Франківська обл.), Єдиний Центр, «КМКС» Партія 
угорців України (Закарпаття), Політична партія «Конкретні справи» 
(Рівненська обл.). Хоча законодавство України не передбачає діяль-
ність політичних партій суто на регіональному чи місцевому рівні, 
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проте такий тип партій досить успішно функціонує упродовж трива-
лого часу. 

В умовах розвитку демократичних інститутів та децентралізації 
влади розширюються повноваження та спроможність місцевого само-
врядування. Активізація діяльності територіальної громади збільшує 
відповідальність депутатського корпусу районних і місцевих рад 
перед своїми виборцями. За цих умов відбувається збільшення ролі 
політичної опозиції, яка є складовою частиною представницьких ор-
ганів місцевого самоврядування. Місцеві ради взаємодіють з держав-
ними виконавчими структурами (районними та обласними адміні-
страціями), тим самим здійснюючи політику на локальному рівні. 
Інститут політичної опозиції на регіональному та місцевому рівнях 
репрезентує інтереси певної частити населення. Він також є інтегро-
ваною структурою до системи органів місцевого самоврядування, 
який забезпечує відносини фракцій більшості та виконавчої влади 
з політичними силами, громадськими організаціями та місцевою 
громадою, які незгодні з курсом влади та її рішеннями. Політична 
опозиція на місцевому рівні виконує функції артикуляції та агрегації, 
вробляючи певні ідеї, узагальнює та конкретизує їх, ставлячи кон-
кретні вимоги до влади та її рішень. Звісно, конструктивна модель 
взаємодії передбачає певний консенсус, коли опозиція не тільки кри-
тикує дії влади та висуває свої вимоги, але й пропонує альтернативні 
шляхи розв’язання певних проблем.  

Підсумовуючи, зазначимо, що характерним для західних облас-
тей України в цілому є прискорений процес інституціоналізації полі-
тичних партій та створення розгалуженої мережі місцевих осередків. 
Аналіз виборчих кампаній періоду 1990–2015 рр. дозволив нам ви-
ділити певні особливості діяльності як опозиційних, так і провладних 
партій у цьому регіоні: 1) перемога над КПРС на виборах 1990 р. 
демократичної опозиції в Івано-Франківській, Львівській та Терно-
пільській областях та вагоме представництво в обласних радах і радах 
нижчих рівнів в Волинській, Рівненській, Закарпатській та Черні-
вецькій областях, а також, значною мірою, оновлення місцевих 
виконавчих органів влади; 2) формування кадрів владних структур 
на початку 1990-х проходило за принципом непричетності до компар-
тійних структур. Зокрема, перші організаційні сесії, зберігши в струк-
турі управління попередні відділи і управління, звільнили з посад 
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їх керівників і призначили інших; 3) діяльність на теренах західних 
областей унікального опозиційного органу – Галицької асамблеї, за-
початкованої на спільному пленарному засіданні Івано-Франківської, 
Львівської та Тернопільської обласних рад, до яких також приєднали-
ся представники Рівненської, Волинської, Чернівецької, Закарпатсь-
кої та деяких інших областей України. 

Традиційно сильні позиції в західних областях займали партії на-
ціонально-демократичного спектра, поряд з поступовим збільшенням 
впливу центристських партій. Займаючи спочатку опозиційну пози-
цію до Комуністичної партії, ця тенденція в середині 1990-х на почат-
ку 2000-х була замінена на опонування до політики Президента та 
уряду. Хоча в період 1991–1996 рр. демократична опозиція займала 
конструктивну позицію стосовно влади, виступаючи навіть за роз-
ширення президентських повноважень, намагаючись не допустити 
реваншу комуністичних сил. Як правило в цей період обласні та 
місцеві представницькі органи залишалися підконтрольними націо-
нал-демократам, тоді як виконавчі органи були сформовані з ло-
яльних до центральної влади політичних сил. Ситуація в західних 
областях змінилася за результатами президентських виборів 2004 р. 
та парламентських і місцевих 2006 р. «Помаранчева команда» в цей 
час отримала контроль над представницькими і виконавчими органа-
ми влади на місцях, тоді як КПУ, ПАРТІЯ РЕГІОНІВ та її сателіти 
опинилися в опозиційній меншості. Проте, вже за результатами вибо-
рів 2010 р. національно-демократичні сили зазнали поразки, оскільки, 
прийшовши до влади в Україні на хвилі «помаранчевої революції» 
не зуміли виконати своїх передвиборчих обіцянок, запустити в країні 
процес масштабних реформ. Після перемоги на президентських 
виборах В. Януковича влада фактично перейшла до ПАРТІЇ РЕГІО-
НІВ. Тодішній політичний режим, спираючись на партійну структуру 
«регіоналів», використав місцеві вибори як спосіб усунути реальну 
владну альтернативу до виконавчої влади – органи місцевого само-
врядування. Всі ці фактори та, власне, поствиборчі тенденції полі-
тичного розвитку в державі призвели до формування в Україні станом 
на листопад 2010 р. партійної системи з домінуючою партією.  

Протягом 2004–2014 рр. в Україні відбулися суттєві зміни в кон-
ституційно-правовому полі держави, політичній і партійній системах, 
характері політичного режиму в цілому. Ці зміни, з одного боку, 
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були наслідком діяльності, опозиційних сил, з іншого – впливали на 
їх дії та визначали конфігурацію опозиції в цілому. Місцеві вибори 
2015 р. фактично завершили процес переформатування влади в Ук-
раїні, розпочатий після завершення Революції Гідності (позачергові 
президентські вибори у травні 2014 р. та позачергові парламентські 
вибори у жовтні 2014 р.). Місцеві вибори 2015 р. закріпили успіх 
демократичних політичних сил, у тому числі здобувши тотальну 
перемогу у західних областях України. Подібним був електоральний 
цикл 2010–2012 рр., який виграла ПАРТІЯ РЕГІОНІВ. Це свідчить, 
що попри потужні позиції, які займають національно-демократичні 
сили в західних областях (для яких регіон є базовим), «партії влади» 
внаслідок застосування цілого набору ресурсів, мобілізації державних 
службовців вдається прогнозовано отримувати лідируючі позиції та 
визначальним чином впливати на формування місцевих органів влади. 
 
_______________________________ 
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КІЛЬКІСНІ ІНДИКАТОРИ РОЗВИТКУ 
ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
У статті досліджується розвиток партійної системи на основі 

використання кількісних індикаторів, а саме – показника ефективної 
кількості партій та індексу демократизації. Проведений аналіз 
засвідчує, що розвиток партійної системи України має різноспрямо-
вані тенденції розвитку, що підтверджується постійною зміною 
фрагментації партійної системи України та зменшенням індексу 
демократизації України. На основі проведених розрахунків автор 
робить припущення, що після парламентських виборів 2014 р. партій-
на система України переходить на новий етап свого розвитку. 

Ключові слова: партійна система України, політична партія, 
фрагментація партійної системи, ефекивна кількість партій, індекс 
демократизації. 

Molochko P. Quantative Indicators of Development of the Party 
System of Ukraine. The article examines development of the party system 
of Ukraine based on quantitative indicators, such as effective number of 
party votes and the index of democracy. The analysis shows that there are 
noapparent trends in the development of the party system of Ukraine, as 
evidenced by theconstantchanges of itsfragmentation and a decreasein 
the index of democracy. Relying on the empirical approaches the author 
puts forward a suggestion that after the parliamentary elections of 2014 
the party system of Ukraine is at a new stage of development. 
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of the party system, effective number of party votes (ENPV), index of 
democracy. 

 
Однією з ключових проблем сучасної політичної науки є дос-

лідження партійних систем, адже саме політичні партії вважаються 
основними політичними інститутами. Згідно з даними Міністерства 
юстиції України станом на жовтень 2015 р. в Україні офіційно зареє-
стровано 297 політичних партій [1]. Незважаючи на таку кількість за-
реєстрованих партій, примітною особливістю партійної системи 
України є те, що домінуюча більшість зареєстрованих партій не мають 
жодного впливу на політичну систему, залишаючись формальними 
учасниками політичних процесів. 

Метою цієї статті є дослідження особливостей розвитку партій-
ної системи України на основі кількісних індикаторів, а саме – показ-
ника ефективної кількості партій та індексу демократизації. 

Говорячи про фактори, що впливають на розвиток і зміну партій-
ної системи України, слід назвати, насамперед, поступове формування 
та інституціоналізацію партійної системи (з усіма її перевагами та 
недоліками). По-друге, інституціоналізація самого парламенту, тобто 
становлення Верховної Ради як органу автономного, ієрархічного та 
внутрішньою згуртованого корпоративністю. Насамперед така інсти-
туціоналізація виражалася в закріпленні за декількома партіями пар-
ламентського статусу (найвідомішими для виборця партіями є, в 
першу чергу, парламентські партії). По-третє, визрівала реформа 
політичного режиму, переходу від президентсько-парламентської 
до парламентсько-президентської. Перелік можна продовжити, але 
суть у тому, що з дорослішанням інститутів паралельно не відбувало-
ся оновлення еліт. Формування еліт, як правило, відбувалося за закри-
тим принципом, а саме – за принципом відповідності формальним 
ознакам, а не професійних якостей. Можна припустити, що певне це-
ментування основного ядра політичних еліт стало причиною певного 
відкату в розвитку політичних партій України. Наслідком чого стали 
спочатку відмова від конституційної реформи 2004 р., а потім і по-
вернення від пропорційної до змішаної виборчої системи. 

Впливовим фактором розвитку партійної системи залишаються 
парламентські вибори, які забезпечують динаміку партійного пред-
ставництва. Не є винятком у цьому плані і випадок України. Попри те, 
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що обрана виборча система для перших парламентських виборів, які 
відбулися у 1994 р., не сприяла активному розвиткові партійної сис-
теми, наступні вибори відбувалися зі змінами виборчої системи, що 
мало вплив на динаміку розвитку політичних партій та їхню ефек-
тивність. 

За останні 22 роки в Україні було проведено 7 парламентських 
виборів, з них на 6 останніх виборах було вибрано або змішану (1998, 
2002, 2012, 2014) або пропорційну (2006, 2007) виборчі системи. 

Таблиця 1 
 

Рік пар-
ламент-
ських 
виборів 

1994 1998* 2002* 2006 2007 2012* 2014* Зага-
лом 

Серед-
нє 

число

Кількість 
партійних
списків 

– 30 33 45 20 22 29 179 29,83 

Кількість 
вибраних 
партій 
(блоків) 

– 8 6 5 5 5 6 35 5,83 

 
*Використано виключно дані пропорційної частини. 
 
Як видно з табл. 1, в середньому на кожних виборах за про-

порційною системою беруть участь 29,83 партійні списки. Згідно з 
даними Таблиці чітко видно, що, порівняно з першими 3 виборами, 
в яких проводилося голосування за партійні списки, впродовж ос-
танніх виборів зменшується кількість політичних партій, що пред-
ставлені у виборчому бюлетені. Найбільша кількість партій у вибор-
чому бюлетені була зафіксована у 2006 р., коли проводилися вибори 
виключно на пропорційній основі. 

Водночас, дані таблиці демонструють достатньо цікавий факт. 
Незважаючи на зростання кількості зареєстрованих політичних партій 
майже у 6 разів (1997 – 51, 2015 – 297), кількість партій, що отриму-
ють представництво у парламенті в середньому становить 5,83. Що-
правда, варто зазначити, що до виборів 2012 р., до парламенту мали 
право обиратись і виборчі блоки політичних партій, які складалися 
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з представників декількох партій. Однак досвід діяльності виборчих 
блоків, які отримували представництво у парламенті, свідчить про те, 
що блок сприймався у суспільстві як одна партія і для переважної 
більшості виборців склад партій, які утворили блок, був невідомим. 
Така специфіка дає підстави сприймати виборчі блоки, при кількіс-
ному аналізі, як одну політичну силу.  

Фактично вплив на державну політику і законотворчий процес 
обмежується «ефективною кількістю» партій, яка значно менша, ніж 
загальна кількість партій, які беруть участь у виборах. Для того, щоб 
визначити кількість партій, які реально впливають на політичне 
життя країни, політологи ввели спеціальну формулу – «ефективна 
кількість партій» (ENPV). 

А. Лейпхарт, Р. Таагепера й інші дослідники обчислюють ENPV 
на підставі кількісного аналізу виборчого процесу і розподілу місць у 
парламенті. Ці змінні вимірюються таким індексом: 

ENPV=1/∑n
i=1 vi

2 , 
де vi – частка голосів, отримані партією на виборах.  
Як видно на рис. 1, за 12 років дослідження показника ефек-

тивної кількості партійдля України цей показник не мав однакової 
тенденції. Так, якщо з 2002 р. по 2007 р. спостерігалося зменшення 
показника ENPV, то після парламентських виборів 2012 р. почалася 
зворотня тенденція і ми можемо спостерігати повернення цього по-
казника практично до результатів 2002 р. Іншими словами, динаміку 
зміни показника ефективної кількості партій в Україні можна назвати 
«V-подібною» з двома найвищими піками у 2002 та 2014 рр. 

Такий результат може бути пояснений декількома факторами. 
По-перше, наявність достатньо високого загороджувального бар’єру 
(5% для парламентських виборів), який обмежує надмірну фрагмента-
цію партійної системи. По-друге, зменшення показника ENPV за ре-
зультатами виборів 2006, 2007 та 2012 рр. можна пояснити також 
високим і достатньо стабільним рейтингом партій-переможниць у 
післявиборчий період, порівняно з партіями, які не отримували пред-
ставництво у парламенті. Перед виборами 2014 р. відбулося фактичне 
«падіння» існуючої партійної системи. Якщо попередні вибори за-
свідчували перемогу одних і тих самих партій з однією-двома, що 
змінювалися, то серед переможців виборів 2014 р. лише одна партія 
мала парламентське представництво у попередні роки. Відповідно, 
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стрімке зростання показника ENPV можна пояснити поверненням до 
змішаної виборчої системи та перезавантаженням існуючої партійної 
системи, яке характеризується появою нових партій, які раніше не 
обиралися до парламенту. 

Рисунок 1. 
 

 
 
Зменшення показника ефективної кількості партій в Україні під 

час проведення виборів за пропорційною системою вказує на певний 
інституціональний парадокс, що полягає у невідповідності результа-
тів виборів інституційним ефектам, сформульованим в класичних за-
конах М. Дюверже про взаємозв’язок виборчої та партійної систем. 
Іншими словами можна сказати, що в умовах української політичної 
дійсності, ці закони не спрацьовують, а вірніше – діють з точністю 
«до навпаки». 

Перехід до пропорційного представництва у 2006 р. в поєднанні з 
високим значенням виборчого округу і зниженням загороджуваль-
ного бар’єра з 4% до 3% повинен був сприяти проходженню до 
парламенту середніх і дрібних партій, а не скороченню кількості 
ефективних партій. На думку О. Фісуна і Т. Мосенцевої, такий пара-
докс можна пояснити політичними традиціями, які проявляються в 
ідеологічному позиціонуванні партій у межах передвиборчої бороть-
би [2, c. 53]. На наш погляд, такий ефект в Україні можна пояснити 
ще й тим, що політичні партії, а разом з ними і парламентські вибори, 
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є дуже персоніфікованими. Віддаючи голоси за ту чи іншу політичну 
силу, більшість виборців України голосують не власне за партію і її 
програму, а виключно за лідера, який її очолює. Яскравим прикладом 
цього служило формування блоків політичних партій, у назвах яких 
використовувалися імена політичних лідерів, наприклад, «Блок Юлії 
Тимошенко» або «Блок Литвина». Перед проведенням парламентсь-
ких виборів 2012 р. було прийнято нове законодавство про вибори, 
згідно з яким до участі в парламентських виборах допускалися вик-
лючно політичні партії, що унеможливило формування іменних 
блоків і використання імені лідера у виборчому бюлетені. В першу 
чергу така ініціатива була спрямована проти «Блоку Юлії Тимошен-
ко», який брав участь під такою назвою в парламентських виборах 
з 2002 р. Незважаючи на те, що прийняття такого рішення мало 
виключно технологічний характер з метою зменшення шансів блоку 
на перемогу, можна стверджувати, що воно вплинуло на всю партійну 
систему. Досвід виборчих кампаній 2012 та 2014 рр. продемонстру-
вав тенденціюпереходу від практики створення іменних блоків до 
формування нових або ребрендинг існуючих партій з чіткою орієнта-
цією на ім’я лідера. Яскравим прикладом цього було формування 
партії Український Демократичний альянс за Реформи, більш відомої 
як політична партія «УДАР Віталія Кличка». І хоча сам В. Кличко 
неодноразово у своїх публічних виступах наголошував, що нова 
партія пропонує новий формат політики і не буде використовувати 
ім’я лідера з метою популяризації партії, партійні менеджери так і не 
відмовилися від використання його імені в ході виборчої кампанії 
2012 р. Подібна тенденція зберіглася і під час виборчої кампанії 
2014 р. Найбільш яскравими прикладами стали перейменування пар-
тії Солідарність у партію «Блок Петра Порошенко» та Радикальної 
партії у Радикальна Партія Олега Ляшка. 

Характерне для України зменшення фрагментації партійної сис-
теми, а отже, і виборчої конкуренції має, в свою чергу, вплив на 
трансформаційні процеси. Для визначення впливу партій на демо-
кратизацію політичних систем в політичній науці використовуються 
індекси демократизації. 

Основна критика щодо використання подібних індексів зводить-
ся до того, що ці індекси оперують в першу чергу кількісними показ-
никами, в той час як якісним характеристикам політичної системи 
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приділяється менше значення. У зв’язку з цим, серед вчених поширю-
ється ідея відмови від квантифікації політичної науки і надання пе-
реваги якісним оцінками. Дж. Сарторі у праці «Партії і партійні 
системи», говорячи про кількісний аналіз, писав: «Ми відмовилися 
від кількісних критеріїв аналізу ще до того, як навчилися їх правиль-
но застосовувати. Я вважаю, що є багато причин для подальшої робо-
ти з ними. З одного боку, кількісні показники досить очевидні, що 
дозволяє використовувати природний розподіл і відображають реа-
льний стан політій ... З іншого боку ... кількість голосів і місць, які 
отримує кожна партія в результаті виборів, є кращими і найбільш 
точними даними» [3]. Виходячи з цього, на нашу думку, аналізуючи 
вплив партійної системи на демократизацію доцільним буде вико-
ристовувати і кількісний, і якісний критерії аналізу. 

З метою вивчення впливу партій на демократизацію суспільства 
пропонуємо використовувати принцип кількісного аналізу, а саме – 
індекс демократизації Тату Ванханена. Вчений розробив його для 
дослідження виникнення демократії і залежності цього процесу від 
розподілу владних ресурсів у суспільстві. Він бере за основу припу-
щення, що в сучасних демократичних суспільствах політична влада 
залежна від народу, джерела влади широко розподілені між різними 
групами населення, а сама «демократія означає, що народ і групи 
людей без обмежень змагаються за владу, носії якої обрані народом і 
відповідальні перед ним» [4]. Владні ресурси – зайнятість в індуст-
ріальному секторі економіки, освіта і власність на землю – забезпечу-
ють вплив на демократичний процес і розподілені так, що сприяють 
підриву політичного монополізму в суспільстві. 

Для аналізу рівня демократичності Т. Ванханен, грунтуючись на 
концепції Р. Даля, обирає дві змінні – політична участь і політична 
конкуренція, на основі яких обчислює індекс демократизації. Дослід-
ник використовує два кількісні індикатори для вимірювання демо-
кратії. Перший – рівень конкуренції (К) – визначається за часткою 
голосів, отриманих дрібними (опозиційними) партіями на парламент-
ських виборах. Ця частка розраховується шляхом відніманням від-
сотка голосів, які здобула урядова (правляча / провладна) партія (блок 
партій), від ста. 

Другий індикатор – рівень електоральної участі (У) – визна-
чається як частка населення, яка дійсно взяла участь у голосуванні. 
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Кількість у процентах вираховується від усього населення, а не лише 
дорослого або того, що має право голосу [5]. 

На підставі цих двох індикаторів Т. Ванханен виводить формулу 
індексу демократизації (ІД), вважаючи, що значимість конкуренції і 
електоральної участі однакова для оцінки демократії. Загальна фор-
мула індексу демократизації така: 

 
Вибираючи індекс демократизації, слід погодитися з думкою Т. 

Ванханена про те, що важлива перевага цих індикаторів і індексу де-
мократизації полягає у простоті і можливості досягнення кількісної 
точності. Він писав: «Мої індикатори демократизації відрізняються... 
за двома важливими пунктами: (1) я використовую тільки два інди-
катори, і (2) обидва індикатори ґрунтуються на кількісних електо-
ральних даних. Більшість інших засобів вимірювання демократії 
включають у себе більшу кількість індикаторів, і більшість з них 
грунтується на більш-менш якісних даних. Краще використовувати 
прості кількісні змінні з певними недоліками, ніж більш складні 
засоби вимірювання, засновані на суб’єктивних твердженнях» [5]. 

Показники електоральної конкуренції, електоральної участі й ін-
декс демократизації використовуються Т. Ванханеном для класифі-
кації політичних систем на демократичні, напівдемократичні і неде-
мократичні. Так, на його думку, рівень електоральної конкуренції 
30% і більше, електоральної участі 15% і більше, індекс демократи-
зації 5% і більше характерні для демократичних політичних систем. 
Для напівдемократій електоральна конкуренція повинна становити 
20-30%, електоральна участь – 10-15%, а індекс демократизації – 2-5. 
Оцінки, які нижче цього рівня, свідчать про недемократичність по-
літичних систем [4]. 

За результатами парламентських виборів 1998 р. рівень конку-
ренції (К) в Україні становив 90,98%, а рівень електоральної участі 
51,05% (У). Таким чином, індекс демократизації в 1998 р становив: 

ІД = (90,98 * 51,05) / 100 = 46,45 
Досить високий рівень індексу демократизації за результатами 

виборів до Верховної Ради в 1998 р. можна пояснити тим, що партії, 
які ми відносимо до провладних (Народно-демократична партія Ук-
раїни і Соціал-демократична партія України (об’єднана)) можна 
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охарактеризувати не як партії, що підтримувалися владою, а як партії, 
що підтримують владу. Певні зміни відбулися у 2002 р., коли з’явився 
виборчий блок політичних партій «За Єдину Україну!» повністю 
підтримуваний владою, підтримка якої виражалася в мобілізації та 
використанні адміністративного ресурсу на користь зазначеного бло-
ку. Як наслідок, за результатами парламентських виборів 2002 р. 
рівень конкуренції (К) склав 81,96, а рівень електоральної участі (У) 
51,09. За результатами парламентських виборів 2002 р. індекс демо-
кратизації України склав: 

ІД = (81,96 * 51,09) / 100 = 41,87 
Вибори 2006 р. уперше проводилися в Україні виключно на 

пропорційній основі, що робить підрахунок індексу демократизації 
більш легким. У першу чергу це пов’язано з тим, що починаючи з 
2006 р 100% депутатського корпусу обиралися за партійними спис-
ками, а по-друге, згідно зі змінами до Конституції України від 2004 р. 
парламентські фракції стали відповідальні за висунення кандидатури 
Прем’єр-міністра, що дозволяє більш точно визначити партії або 
блоки, якіналежать до правлячих. 

За результатами парламентських виборів 2006 р. до правлячих 
партій (блоків) можна віднести «Нашу Україну» (13,95% голосів), 
а також Соціалістичну Партію України (5,69%), представники яких 
на момент проведення виборів входили до чинного на той час уряду 
очолюваного Ю. Єхануровим. Таким чином, за результатами виборів 
2006 р. рівень конкуренції (К) становив 80,36, а рівень електоральної 
участі (У) – 55,73. Індекс демократизації України в 2006 р. становив: 

ІД = (80,36 * 55,73) / 100 = 44,78 
Незабаром після проведення парламентських виборів внаслідок 

відсутності домовленості про формування більшості Нашою Украї-
ною, Блоком Юлії Тимошенко і Соціалістичною партією, було ого-
лошено про формування Антикризової коаліції, що взяла на себе 
повноваження щодо формування більшості в парламенті та форму-
вання нового складу уряду. Наслідком формування нової більшості 
в парламенті стала зміна розстановки політичних сил, які можна від-
нести до провладних. Внаслідок цього, буде доцільно використовува-
ти проміжний індекс демократизації з урахуванням реальної розста-
новки політичних сил (ІД`). 
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На нашу думку, для визначення проміжного рівня конкуренції 
з урахуванням ситуації щодо розстановки сил доцільним буде ви-
користання принципу «тісно пов’язаних партій», запропонованого  
А. Лейпхартом [6, c. 33], для визначення загальних характеристик 
між партіями, на підставі яких партії під час проведення розрахунків 
(щоправда, він говорив про розрахунок ефективної кількості партій) 
можуть розглядатися в парламенті як одна. Для цього дослідник ви-
діляв чотири критерії, на підставі яких можна визначити, чи врахо-
вувати тісно співпрацюючі партії, які мають різну назву і окремі 
партійні організації, як дві партії або як одну [6, c. 33–34]. У нашому 
випадку пропонуємо оперувати такими критеріями як входження 
представників партії до складу уряду, а також рівень підтримки пар-
тією чинної влади і орієнтація на неї в своїй діяльності. 

Таким чином, внаслідок переформатування політичних сил у 
результаті формування нової парламентської більшості до провлад-
них політичних сил слід віднести Партію Регіонів (32,14%), Кому-
ністичну Партію України (3,66%), а також Соціалістичну партію 
(5,69%). Внаслідок такого переформатування проміжний рівень кон-
куренції (К`) склав 58,51, в той час як рівень електоральної участі (У) 
залишився незмінним. Отже, проміжний індекс демократизації для 
України після формування нової більшості у 2006 р. становив: 

ІД` = (58,51 * 55,73) / 100 = 32,61 
Розраховуючи індекс демократизації України за результатами 

виборів 2007 р. до Верховної Ради, до провладних політичних сил ми 
віднесли блок «Наша Україна – Народна Самооборона». Це пояснює-
ться тим, що після проведення дострокових парламентських виборів і 
подальшої відставки уряду, до провладних політичних сил можна 
віднести тільки блок НУНС, підтримуваний президентом В. Ющен-
ком. Таким чином, рівень конкуренції (К) становив 85,85, а рівень 
електоральної участі (У) – 52,34. Індекс демократизації України в 
2007 р. становив: 

ІД = (85,85 * 52,34) / 100 = 44,93 
Як і у випадку з індексом демократизації розрахованим за ре-

зультатами парламентських виборів 2006 р., нам здається доцільним 
провести підрахунок проміжного індексу в зв’язку з формуванням 
нової більшості та уряду в грудні 2007 р.У результаті формування 
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нового складу уряду до провладних політичних партій можна віднес-
ти НУНС, а також «Блок Юлії Тимошенко». Таким чином, рівень 
конкуренції (К) на грудень 2007 р. для України становив 55,14, а 
проміжний індекс демократизації – 28,86. 

ІД` = (55,14 * 52,34) / 100 = 28,86 
Ще одним проміжним етапом у зміні партійного впливу на по-

літичний процес в Україні стало проведення президентських виборів 
2010 р., внаслідок яких було сформовано новий уряд, який складався 
переважно з представників Партії Регіонів та Блоку Литвина. Не-
зважаючи на те, що представники Комуністичної партії України не 
отримали місць у складі нового уряду, ми можемо віднести цю 
партію також до провладних, адже парламентська фракція партії в 
повному складі проголосувала за формування нового уряду, а також 
представники партії отримали кілька ключових державних посад. 
Таким чином рівень конкуренції (К) станом на 2010 р. становив 56,28, 
а індекс демократизації – 29,46. 

ІД` = (56,28 * 52,34) / 100 = 29,46 
Попри те, що після формування нового уряду в 2010 р. показник 

рівня конкуренції став вищим, порівняно з 2007 р., слід зазначити, що 
саме ця подія стала відправною точкою, яка визначає подальший 
розвиток політичних партій України. В першу чергу це пов’язано з 
тим, що починаючи з 2010 р. розпочався активний процес перефор-
матування парламентських фракцій, що пов’язано з переходом час-
тини депутатів у провладні фракції. На нашу думку, це стало одним з 
факторів, що підриває довіру до інституту політичних партій. Незва-
жаючи на те, що зміна партійних уподобань не є новим явищем для 
України, після парламентських виборів 2006 р. в Україні сформува-
лася група політичних партій, які мають найбільшу підтримку насе-
лення. Наслідком цього стало певне зростання довіри до політичних 
партій і, отже, до парламенту. Однак після того, як депутати, обрані 
за партійними списками, стали спочатку спільно голосувати, а потім і 
переходити до фракцій, які мають інші політичні орієнтири, ніж ті, 
з якими вони йшли на вибори, серед електорату виникло певне по-
боювання до політичних партій, у першу чергу через невпевненість 
у тому, що голос, відданий за партію на виборах, буде ефективним. 

Показовим є те, що недовіра до партій поширювалася як на 
провладні, так і на опозиційні політичні сили. Розуміючи суспільне 
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сприйняття інституту політичних партій, парламентаріями було за-
пропоновано відмовитися від пропорційної виборчої системи на 
парламентських виборах 2012 р. і повернутися до змішаної. Саме 
недовіра до партій і партійних списків була використана як один з 
аргументів такого повернення, хоча, як показала практика, насправді 
партії відчуваючи свої низькі рейтинги, приймаючи таке рішення, 
мали на меті зовсім інші цілі. В першу чергу за цим рішенням стояла 
мета при падінні партійних рейтингів зберегти, а то і збільшити своє 
представництво в парламенті. Для цього багато кандидатів, які брали 
участь у виборах по одномандатних округах, свідомо під час виборчої 
кампанії не вказували свою партійну приналежність, а здобувши пе-
ремогу на виборах, під час формування фракції в парламенті входили 
в парламентські фракції великих партій. 

Виходячи з результатів голосування в 2012 р., до провладних 
партій можна віднести Партію Регіонів, а також Комуністичну пар-
тію. В такому разі рівень конкуренції (К) становить 56,82 (за розра-
хунками на підставі результатів, отриманих за партійними списками). 
Рівень електоральної участі (У) на виборах 2012 р. становив 45,71. 

Таким чином, індекс демократизації України після парламентсь-
ких виборів 2012 р. склав: 

ІД = (56,82 * 45,71) / 100 = 25,97 
Застосування змішаної виборчої системи на парламентських ви-

борах 2012 р.певним чином ускладнює точний розрахунок індексу 
демократизації України: в першу чергу це пов’язано з неможливістю 
точно визначити рівень конкуренції. На наш погляд, для визначення 
більш точного результату індексу демократизації після парламент-
ських виборів 2012 р. доцільно буде внести деякі зміни в формулу 
запропоновану Т. Ванханеном. Якщо в оригінальній формулі рівень 
конкуренції обчислюється шляхом віднімання від ста відсотків голо-
сів, здобутих провладними партіями на виборах, то, з урахуванням 
специфіки формування парламентських фракцій в Україні, ми про-
понуємо обчислювати рівень конкуренції шляхом віднімання від 
100 частки провладних партійних фракцій у парламенті. Розрахунок 
за процентним представництвом партійних фракцій буде більш точ-
ним, серед іншого і тому, що включає в себе динаміку переходів з 
фракції у фракції, в той час як показник голосів, набраних на вибо-
рах, є статичним. 
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Станом на грудень 2013 р. частка провладних фракцій у парла-
менті, до яких ми відносимо Партію Регіонів і Комуністичну партію, 
становила 45,64% і 7,16%, відповідно. Аналіз голосування в парла-
менті дозволяє стверджувати, що частина позафракційних депутатів 
регулярно голосували синхронно з парламентською більшістю, що 
дозволяє нам віднести половину складу позафракційних депутатів 
до провладних сил (4,81%). Таким чином, рівень конкуренції (К) для 
України становив 42,39, а індекс демократизації – 19,38. 

ІД` = (42,39 * 45,71) / 100 = 19,38 
За результатами голосуванні у 2014 р. у парламенті було створе-

но парламентську більшість, яка сформувала уряд, що також значно 
полегшує розрахунок рівня конкуренції. Рівень конкуренції у 2014 р. 
становив 37,21 (при розрахунку процентного представлення коалі-
ційних фракцій), а рівень електоральної участі (У) – 65,04. Відповід-
но, індекс демократизації України після парламентських виборів 
2014 р. становив: 

ІД = (37,21 * 37,35) / 100 = 13,9 
Зменшення індексу демократизації після парламентських виборів 

2014 р. можна пояснити кількома факторами. З одного боку відбу-
лося формування парламентської коаліції (Блок Петра Порошенка, 
Народний Фронт, Самопоміч, ВО «Батьківщина» та Радикальна Пар-
тія), яка об’єднала понад 60% депутатів. Наслідком цього стало фор-
мування рівня конкуренції з найнижчим показником за всі роки 
спостереження. З іншого боку, на зменшення цього показника впли-
нуло суттєве зменшення рівня електоральної участі, що можна пояс-
нити рішенням не проводити вибори на окремих територіях через 
бойові дії. 

Післязаяв про вихід зі складу парламентської коаліції Радика-
льної Партії, ВО «Батьківщина» та партії «Самопоміч» автоматично 
змінюється рівень конкуренції, який зріс до 49. Відповідно до цього у 
2016 р. змінюється і індекс демократизації України, який становить: 

ІД` = (49* 37,35) / 100 = 18,30 
Проведений аналіз зміни індексу демократизації України в пе-

ріод з 1998 по 2016 рр. демонструє зниження індексу демократизації, 
що чітко видно на рис. 2. З урахуванням того, що в основу розрахун-
ків індексу закладені показники, до яких мають пряме відношення 
партії, можна стверджувати, що на сьогодні вплив інституту партій 
на процеси демократизації України знижується. 
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Рисунок 2. 
 

 
 
Такий висновок позитивно корелює з даними, наведеними в 

статті П. Ігнаці, про те, що серед 20 усталених і молодих демокра-
тій, найбільша недовіра до інституту партій виявляється в Україні. 
У 13 країнах частка тих, хто вважає, що партії непотрібні становить 
не більше 10%, в 6 інших – від 10 до 20%, і тільки в Україні цей 
показник становить 26% [7, c.62]. 

Незважаючи на те, що індекс демократизації в Україні все ще 
значно перевищує мінімальне значення, встановлене Т. Ванханеном 
для визначення політичних систем як демократичних, можна дійти 
висновку, що в Україні останніми роками спостерігається тенденція 
до зменшення впливу політичних партій на розвиток демократичних 
процесів у суспільстві. Одним з показників цього є зменшення по-
казника індексу демократизації. Якщо показник самого індексу де-
мократизації поки значно більший, ніж 5 (мінімальне значення для 
зарахування тієї чи іншої країни до демократичної), то збереження 
тенденції до зниження рівня електоральної конкуренції (К) може 
наблизити Україну до країн, охарактеризованих Т. Ванханеном як 
напівдемократії. За висновком Т. Ванханена, демократизація відбу-
вається тільки за умови, що владні ресурси настільки розподілені, 
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що жодна група не в змозі впливати на конкурентів або підтримувати 
свою гегемонію. Однак в Україні владні ресурси дедалі більше 
концентруються навколо одного з центрів впливу. 

Зменшення впливу партій на процеси демократизації в Україні 
також підтверджує тезу американської дослідниці К. Лоусон про те, 
що партії, які мають успіх на виборах, сьогодні часто перетворюються 
в агентів дедемократизації, для них характерна корупція, обмеження 
внутрішньопартійної демократії, відсутність розуміння реальних пот-
реб суспільства, прагнення змінити законодавство в інтересах власно-
го виживання і блокування вільної конкуренції [8]. 

Отже, використовуючи кількісні методи дослідження партійної 
системи України, можна зробити висновок про те, що на сьогодні в 
Україні не зафіксовано тенденції до формування стійкої та ефектив-
ної партійної системи. Динаміка зміни ефективної кількості партій, 
яка має «V-подібну» форму, яскраво свідчить, що після останніх ви-
борів цей показник фактично повернувся до значень 2002 р. Така 
ситуація у поєднанні зі зменшенням індексу демократизації, засвід-
чує, що партії втрачають свій вплив на розвиток демократичних 
процесів. Водночас, можна припустити, що після парламентських 
виборів 2014 р. відбувся перехід до нового етапу розвитку партійної 
системи України, результатом якого має стати формування її нових 
характеристик. 
 
_______________________________ 
 

1. Відомості щодо зареєстрованих у встановленому законом порядку 
політичних партій станом на 09 жовтня 2015 року [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://ddr.minjust.gov.ua/uk/ca9c78cf6b6ee6db5c05f0604acdbdec/ 
politychni_partiyi/ 

2. Україна: Стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2006: Моногра-
фія / за ред. О.С. Власюка. – К. : НІСД, 2006. – 572 c. 

3. Sartori G. Parties and Party Systems: A Framework for Analysis / G. Sartori. – 
Cambridge: CambridgeUniversityPress, 1976. – 383 p. 

4. Vanhanen T. A New Dataset for Measuring Democracy, 1810−1998 / T. Van-
hanen // Journal of Peace Research. – 2000. – 37/2. – P. 251–265. 

5. Ванханен Т. Демократизация в сравнении [Електронний ресурс]. / 
Т. Ванханен. – Режим доступу: http://www.inop.ru/files/vanhanen.doc. 



0  

 352

НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 3-4(83-84) 

6. Лейпхарт А. Партийные системы. Двухпартийные и многопартийные 
системы / А. Лейпхарт //Партии и выборы [Хрестоматия]. Ч.1. – Москва: ИНИОН, 
2004. – C. 33 – 34. 

7. Игнаци П. Партии и демократия в постиндустриальную эру / П. Игнаци // 
Политическая наука. – 2010. – № 4. – C. 49 – 76. 

8. Lawson K. Parties, Interest Groups and Movements: Shall Change be 
Midwife to Truth? / K. Lawson, M. Schwartz //Political Sociology: State of the Art / ed. 
by S. Mitra, M. Pehl, C. Spiess. – Barbara Budrich Publishers, 2010. – P. 51 – 64. 

 
 

Анастасія Моргун  
 

ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ:  
ТЕНДЕЦІЇ КОНФЛІКТНОГО ДИСКУРСУ  
В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ 

 
У статті здійснено контент-аналіз провідних інформаційних 

видань України − «Українська правда», «Дзеркало тижня», «Обозре-
ватель». Зроблено висновок, що висвітлення загальнонаціональними 
онлайн-ЗМІ є ситуативним і залежить від гарячих тем. Спостері-
гаються позитивні зрушення у бік зменшення кількості «мови во-
рожнечі» на сторінках ЗМІ.  

Ключові слова: російсько-українська війна, «мова ворожнечі», 
політичний конфлікт, ЗМІ. 

Morgun A. Russia’s war against Ukraine: Trends of the conflict 
discourse in modern Ukrainian media. In the article was made a content 
analysis of Ukrainian leading news publications such as: «Ukrainska 
Pravda», «Zerkalo Nedeli», «Obozrevatel». It was made a conclusion 
that nationwide coverage of online media is situational and depends on 
«hot» topics. There are positive developments in decreasing of the quantity 
of «hate speech» in the media. 

Key words: Russia’s war against Ukraine, Ukrainian conflict, 
«hate speech», political conflict, media. 

 
ЗМІ і далі залишаються одним із найбільш потужних «каналів» 

трансляції настроїв та упереджень громадськості, її реакції на ті 
події, які відбуваються в країні та світі. Важко переоцінити той 
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вплив, який мають результати журналістської роботи на аудиторію. 
На сьогодні Інтернет – один з найефективніших способів комуніка-
ції. Всесвітня мережа сприяє консолідації різних груп людей і надає 
величезні можливості для поширення інформації. Ці можливості, 
однак, можуть бути використані у різних цілях, у тому числі з метою 
обмеження прав і свобод людини, пропаганди насильства і залучення 
користувачів, перш за все молоді, до радикальних угруповань. Од-
нією з ключових особливостей Інтернет є свобода слова. Страх, не-
довіра й ворожість до людей іншої зовнішності, кольору шкіри тощо 
виявляється на рівні повсякденного ставлення, стереотипів, побою-
вань, упереджень і вербальних характеристик. 

Хоча дослідження восени ц.р. Левада-Центру зафіксувало спад 
інтересу до української проблеми (зокрема, серед росіян інтерес до 
українського конфлікту впав удвічі), все ж таки «мова ворожнечі» і 
далі заповнює мережу Інтернет і дуже складно її контролювати.  

Так, якщо в серпні 2014 р. за подіями в Україні стежило 64% 
жителів РФ, то у вересні 2016 р. − 35%. Введення візового режиму 
з Україною (станом на вересень 2016 р.) підтримали 39% росіян. 
Згідно з опитуванням Левада-Центру, 48% жителів Росії висловилися 
за «дружні» відносини між двома країнами, без віз і митниць. Ще 8% 
громадян РФ вважають, що держави повинні об᾽єднатися. Під час 
анексії Криму, свідчать дані опитування, за візовий режим з Украї-
ною виступало 16% росіян, а об᾽єднання хотіло 28% [1]. 

Трансльовані повідомлення упередженості, неприйняття та не-
нависті щодо окремих груп населення сприяють започаткуванню 
насильницьких угруповувань. Спостерігається порушення стандарту 
балансу новин, відокремлення фактів від коментарів, надання знач-
ної кількості недостовірної інформації, розміщення матеріалів з озна-
ками замовлення тощо. 

Поняття «мова ворожнечі», «мова ненависті» (від англ. − «hate 
speech») в Україні активно увійшло до обігу в 2006−2007 рр. 
Виходимо з того, що це − будь-яке самовираження із елементами 
заперечення принципу рівності всіх людей у правах. У Рекомендації 
Комітету міністрів Ради Європи № 97(20) про «мову ворожнечі» 
подано таке визначення: «…всі види висловлювань, котрі поширю-
ють, розпалюють, підтримують або виправдовують расову ненависть, 
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ксенофобію, антисемітизм та інші форми ненависті, викликані не-
терпимістю, в тому числі нетерпимістю, що виявляється у формі 
агресивного націоналізму та етноцентризму, дискримінації меншин і 
ворожого ставлення до них, а також іммігрантів та осіб, що за 
своїм походженням належать до іммігрантів» [2]. 

Оскільки на сьогодні в Україні не існує законодавства щодо 
реєстрації інтернет-ЗМІ, доступ до структури власності онлайн-ЗМІ є 
більш складнішою за всі інші типи ЗМІ. Останнім часом у мережі Ін-
тернет було дуже багато суперечок щодо «мови ворожнечі» і досто-
вірної термінології під час опису подій у зоні АТО.  

У цьому сенсі поняття «мова ворожнечі» поширюється на всі 
висловлювання, які спрямовані проти якоїсь однієї особи або якоїсь 
визначеної групи осіб. Дотримання стандартів якості, креативні під-
ходи до вибору тем та розуміння того впливу, який статті та сюжети 
мають як на героїв, так і на аудиторію взагалі, – важливі компоненти 
розвитку та досягнення конкурентної переваги у сфері поширення 
інформації сьогодні. У конкурентному світі ЗМІ інформація перемі-
щується із запаморочливою швидкістю. Дуже мало часу відведено 
на перевірку фактів та зображень або підтвердження інформації, 
і, як виявляється, тут зовсім немає місця для уважного обговорення 
питань журналістської етики. Проте навіть якщо бракує часу, репор-
тери та редактори повинні зупинятися і робити аналіз щодо наявності 
образливого, провокативного змісту в їх продукції. Враховуючи тем-
пи розвитку сучасних медіа та можливості, що відкриваються для 
вільного висловлення думок, де користувач стає і творцем інфор-
мації, слід особливу увагу приділяти змісту тих повідомлень, що 
розміщуються на сучасних медійних ресурсах. Зростає відповідаль-
ність за використання «мови ворожнечі», яка є потужним засобом 
впливу на формування громадської думки. Подібні тенденції уже 
кілька років поспіль простежуються в сучасному українському ме-
дійному середовищі.  

Найбільш вживаними в українських ЗМІ є дев᾽ять груп слів, які 
мають принизливу оцінку, для висвітлення подій на Донбасі, Криму 
та Росії, а саме: «ватник», «москаль», «рашизм»/»рашист», «мордор», 
«лугандон», «колорад», «раша»/»рашка», «кацап» і «московит».  

Наведемо ще приклади найбільш уживаних в українських ЗМІ 
груп слів, а саме: «ватник», «москаль», «рашист, рашизм», «мордор», 
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«кацап», «бендери», «сепари». «Обозреватель» найбільше потрапляє 
під критику і досить часто простежується повідомлення прес-служб 
та офіційних осіб без відповідних коментарів експертів та без ви-
димого журналістського доопрацювання. 

Здебільшого слово «терористи» з’являється у передруці офіцій-
ної інформації зі штабу АТО або у цитатах чиновників і політиків. Ця 
назва є некоректною і неточною за смислом, проте офіційні джерела її 
часто використовують, оскільки конфлікт на Сході офіційно назва-
ний антитерористичною операцією. Наступними за популярністю є 
слова – «сепаратисти» або «проросійські сепаратисти», що теж не є 
коректним висловом. Далі – термін «російсько-терористичні найман-
ці», який складно назвати коректним за смислом, адже він, як мінімум, 
заперечує участь у конфлікті представників регулярної російської 
армії, місцевого населення і зводить все до невідомої націоналістич-
ної терористичної організації з найманцями. 

Значно частіше яскраво забарвлені лексичні одиниці на позна-
чення іншої сторони конфлікту вживаються в центральних друкова-
них та інтернет-ЗМІ під час передачі прямої мови чиновників і 
політиків, ніж у власне журналістському тексті. Це такі слова як: 
«ворог», «командири-мусульмани», «противник», «загарбник». Щодо 
бійців АТО, то в ЗМІ траплялися випадки вживання слів на кшталт 
«хунта» чи «раби», але вони вживалися в гумористичному контексті і 
несли позитивну конотацію, наголошуючи на абсурдності вживання 
подібних слів протилежною стороною. Наприклад: ««Хунта» пост-
роила себе на линии фронта блиндаж в «украинском стиле»: опуб-
ликованы фото»; «В Киеве – «хунта», в Москве – «милый Путин»: 
журналисты узнали технику информвойны на Донбассе. Опубликова-
но видео»; «Забыли слово «хунта»: журналисты рассказали о «проз-
рении» жителей Донбасса». 

Під час моніторингу термінології, яка вживалася на позначення 
інших груп населення, таких як: переселенці, родини військових, 
мешканці окупованих територій, волонтери та діти, – не зафіксовано 
жодної одиниці «мови ворожнечі» чи лексеми з негативним забарв-
ленням. Загалом, у зазначених ЗМІ явна «мова ворожнечі» чи не-
гативне ставлення журналістів до однієї з конфліктно чутливих кате-
горій населення (переселенців, мешканців окупованих територій) 
майже не трапляється. Поодинокі випадки негативної конотації або 
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неточне називання були пов’язані швидше з низьким рівнем етичної 
чутливості, з цитуванням прес-релізів або «гарячих» висловів політи-
ків, але не зі свідомим бажанням журналістів принизити якусь із 
досліджуваних груп. 

За інформацією Інституту масової інформації в центральних 
новинах, досліджуваних веб-сайтах і друкованих ЗМІ було зафіксо-
вано низький рівень представленості конфліктно чутливих категорій 
населення (не більше 5% від загальної кількості матеріалів). В ін-
тернет-ЗМІ основну масу, а саме – 74% від кількості матеріалів, що 
стосувалася конфліктно чутливих категорій населення, становили 
повідомлення про бійців АТО, причому в переважній більшості це 
були повідомлення штабу АТО про кількість убитих та поранених 
у ході протистояння [3]. У межах цієї групи досить багато уваги було 
приділено суду над українською льотчицею, що перебувала у росій-
ському полоні, Надією Савченко. 

Вочевидь, що джерелом інформації у більшості випадках були 
акаунти у соціальних мережах, переважно у ФБ. Відповідно, до 30% 
випадків на сайті порушувався стандарт точності [4]. Безумовно, 
від достовірності джерела залежить точність інформації, саме тому 
експерти відносять достовірність і точність до фундаментальних 
засад журналістики. Частина експертів наголошує на небезпеці вико-
ристання соціальних мереж як джерела інформації, оскільки саме так 
звані нові медіа є одним із найпоширеніших способів поширення 
неправдивої інформації, фейків та «мови ворожнечі». 

За результатами дослідження, найгірше із сайтів, які підлягали 
оцінці, дотримується професійних стандартів сайт «Обозреватель» 
(лише 69%), та сайти «Кореспондент» і «Сегодня» (75%). Зокрема, 
«Обозреватель»: найбільше порушувався стандарт балансу, де трети-
ні новин бракувало балансу; величезна кількість недостовірної інфор-
мації або ж інформації зі сумнівними, анонімними джерелами, без 
посилань; досить погано відокремлювали факти від коментарів (25%). 
«Українська правда»: найвищі результати з дотримання стандарту 
відокремлення фактів від коментарів [5].  

У середньому, як показало дослідження, найгірше українські  
видання дотримуються балансу (29% новин у популярних всеук-
раїнських інтернет-виданнях є незбалансованими), є питання до 
достовірності джерел (16% новин, що підлягали моніторингу, були 
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недостовірними, на думку експертів ІМІ). Приблизно 10% на зага-
льноукраїнських новинних веб-сайтах містили оціночні судження, 
тобто в них було недотримано стандарту відокремлення фактів від 
коментарів [6].  

Новини аналізувалися на предмет дотримання: балансу думок і 
точок зору; достовірності джерел інформації; відокремлення фактів 
від коментарів.  

Серед загальноукраїнських інформаційних веб-сайтів (станом 
на жовтень 2016 р.) найбільш якісні новини пропонує сайт «Укрін-
форму» (97% якісних новин із тих, що підлягали моніторингу), 
друге місце розділили між собою Liga.net та «Українська правда» 
(по 93% якісних новин). Третю сходинку за рівнем якості зайняв 
УНІАН (89% якісних новин) [7]. 

 Суспільно-політичне інтернет-видання «Українська правда» 
за результатами моніторингів ІМІ є одним із лідерів з дотримання 
журналістських стандартів у матеріалах [8].  

Газета «Українська правда» вдається до вживання «мови ворож-
нечі», хоча відсоток статей, в яких вона присутня, доволі незначний 
(7%). Так, у цій газеті протягом першого півріччя 2016 р. публікува-
лися матеріали з використанням «мови ворожнечі». Зокрема, слово 
«хунта» було використано у публікаціях п᾽ять разів: «Безкарні: хто 
покриває мерів-сепаратистів» (04.10.2016); «Тандіт анонсував «сюр-
приз» у процесі звільнення заручників» (03.08.2016); «Безкомпро-
місне минуле» (11.07.2016); «Арсен Аваков: Я вибачаю Кернеса. Але 
я нічого не забув» (06.07.2016); «Нацтелерадіо перевірить канал Ах-
метова за серіал про «Д/ЛНР»» (17.04.2016). Слово «правосєк» 
згадується у виданні лише один раз: «Юрист з Санкт-Петербурга 
просить порушити справу проти Стрєлкова» (11.03.2016). Слово 
«мордор» згадується у публікаціях чотири рази: «Геращенко: «Нор-
мандська четвірка» має дотиснути бойовиків, щоб вони звільнили 
заручників» (13.07.2016); «Втриматись на коні: як Рада дозволила 
арештувати Онищенка» (05.07.2016); «Незамилений погляд. Фото-
експедиція на загублений півострів» (24.03.2016); «Google пояснив, 
чому перекладач назвав РФ «Мордором», а Лаврова – конем» 
(05.01.2016). Слово «хохол» використано у публікаціях три рази: 
««Втеча з Криму». Неймовірна розповідь колишнього кримського 
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політв’язня» (17.08.2016); «Суд арештував фігуранта справи «2 трав-
ня» Мєфьодова на 50 днів» (09.06.2016); 3. «Суд взяв під варту 
росіянина − головного фігуранта справи «2 травня» в Одесі» 
(29.05.2016). Слово «московіт» згадується у публікаціях аж вісім ра-
зів: «Порошенко: У мене алергія на пропаганду, наша стратегія – прав-
да» (06.10.2016); ««Азовець» Краснов вийшов із СІЗО» (23.09.2016); 
«Децентралізація чи технологія Москви?» (02.06.2016); «Єврокомі-
сар погрожує санкціями Панамі й іншим після офшорного скандалу» 
(08.04.2016); «Олланд обіцяє розслідування за документами «панам-
ських архівів»« (04.04.2016); «Як розірвати хижі обійми московських 
попів…» (20.02.2016); «Аксьонов заявив, що хоче перейменувати 
Україну і визнати Меджліс екстремістами» (20.02.2016); «Норманд-
ський формат «зливає» Україну: історія повторюється» (18.01.2016). 

Інтернет-ЗМІ «Обозреватель» позиціонує себе як суспільно-по-
літичне інтернет-видання, але має велику частку розважального кон-
тенту. За результатами моніторингу ЗМІ є лідером з розміщення 
матеріалів з ознаками замовлення (джинси) [9].  

Наведемо декілька прикладів аналізу інтернет-видання «Обозре-
ватель» за окремими періодами висвітлення. Зокрема, простежимо, 
як змінилася динаміка висвітлення за перше півріччя 2016 р. На по-
чатку 2016 р. було зафіксовано близько 20 публікацій журналістсь-
ких матеріалів з ознаками замовлення на сайті «Обозреватель». 
Так, «Обозревателе» розміщували замовні матеріали такі політики як 
О.Ляшко. Зокрема, були розміщені матеріали, які сприяли PR полі-
тика: «Я вас научу»: Ляшко показал коммунальщикам, как надо 
убирать снег; «Раскол Украины: нардеп предупредил евродипломатов 
об угрозе умиротворения Путина»; Також містилися матеріали на 
підтримку Г.Корбана: «Корбан поздравил украинцев с Днем собор-
ности: нас объединяет одна национальная идея» та «Дело Корбана: 
в зал суда пришли западные дипломаты и нардепы». Були матеріа-
ли про М.Томенка: «Томенко считает «ментальной бедой» украинцев 
незнание собственной истории», «Томенко призвал вернуть запо-
ведники на места президентских резиденций» тощо. 

Поступово, зокрема у лютому 2016 р., рівень матеріалів з озна-
ками замовлення на «Обозревателе» різко скоротився і налічував до 
кількох матеріалів за тиждень. Було зафіксовано дванадцять замовних 
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матеріалів (зокрема, від таких політиків, як: О. Ляшко, М. Томенко). 
Передусім знизився рівень матеріалів політичного характеру, спів-
відношення політичної та комерційної джинси за цей місяць ста-
новило 67 до 32, відповідно. Зазвичай рівень політичної джинси 
залежить від наближення чергових виборів або ж принаймні розмов 
про позачергові.  

За рядом новин на цьому інтернет-порталі простежувалося за-
гострення ситуації навколо посади Прем’єр-міністра – багато ін-
формації подавалося з боку Прем’єра А. Яценюка, проте й мала 
місце інша думка та експертна оцінка, що є позитивним фактором.  

Найчастіше в загальнонаціональному інтернет-виданні «Обозре-
ватель» порушувався стандарт повноти представлених фактів, 50% 
матеріалів про конфліктно вразливі групи та іншу сторону конф-
лікту є неповними. За період квітня по червень місяць 2016 р. більше 
піддалися аналізу дві ключові теми: формування та діяльність нового 
уряду та висвітлення конфліктно вразливих груп населення (мобі-
лізовані, демобілізовані, бійці АТО, переселенці, волонтери, полоне-
ні, жителі окупованих територій). Також важливим фактом є чимала 
кількість статей в рубриці блога на сайті «Обозреватель» від різних 
авторів − від журналістів і до музикантів чи пересічних громадян. 
Проте портал на сторінках блога зазначає, що жодної відповідаль-
ності не несе за слова авторів. Варто зазначити, що особливо інтер-
нет-портал «Обозреватель» зловживає контентом з соціальних мереж, 
який, хоч і цікавий – коментарі політиків чи відомих журналістів, − 
не дає повного уявлення про проблему, не оброблений чітко до вимог 
побудови новини. У таких новинах нерідко порушений стандарт 
достовірності, оскільки у багатьох українських відомих людей акаун-
ти у соціальних мережах є неверифікованими. 

Червень 2016 р. характеризувався високим рівнем стандартів, 
що зумовлено відмовою ЗМІ від малодостовірних джерел, чітким оз-
наченням джерел інформації, фактажністю подачі інформації. З не-
гативів варто відзначити недостатній аналітичний потенціал та 
низький рівень експертної оцінки в онлайн-ЗМІ. Експертна оцінка 
переважно залучається з коментарів на телебаченні та соціальних ме-
реж, натомість інтернет-ЗМІ самі мало звертаються за експертизою. 
У новинах важче передати редакційну політику видання щодо тієї 
чи іншої події, це радше проявляється в аналітиці та репортажах. 
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Отже, можна сказати, що одна із головних подій – проведення «Мар-
шу рівності 2016» − висвітлювалася точково: де, коли, як, скільки 
учасників, скільки поліції, хто підтримав, хто нападав [10].  

У виданні «Дзеркало тижня» [11] серед термінів, що належать 
до «мови ворожнечі», за 2016 р. були виокремлені такі: слово «мор-
дор» не згадується у публікаціях у 2016 р., на відміну від 2015 р. Це є 
позитивною тенденцією. Також відсутні публікації, в яких би згаду-
вались вирази «московіт» та «правосєк». Слово «рашизм» вико-
ристано у публікаціях лише один раз: «Антизросійщення, або Ще 
раз про мову» (02.07.2016). Слово «хохол» використано у публіка-
ціях також один раз: «Суд взяв під варту головного фігуранта справи 
про масові заворушення в Одесі» (29.05.2016). Слово «хунта» 
використано у публікаціях чотири рази: «Щастя − у стосунках» 
(12.08.2016); «На кордонах України запахло війною після вигадок 
Росії про «диверсантів» у Криму» (12.08.2016); «Під час бійки після 
«Антикризового форуму» в Харкові автомобіль Добкіна наїхав на 
активіста» (18.04.2016); «Посольство України в Москві закидали 
яйцями» (07.03.2016). 

Проаналізувавши видання «Дзеркало тижня», ми виявили «мову 
ворожнечі», хоч за 2016 р. вона використовувалася набагато рідше, 
порівняно з 2015 роком. Це є позитивною тенденцією.  

Отже, можна дійти висновку, що висвітлення зазначених груп 
загальнонаціональними онлайн-ЗМІ є ситуативним і залежить від 
гарячих тем. За результатами контент-аналізу, наданого Національ-
ною спілкою журналістів України та Незалежним медіа профсоюзом 
України, встановлено, що рівень використання «мови ворожнечі» в 
українських ЗМІ не є високим − 1,7% від кількості повідомлень на 
тему Донбасу, Криму та Росії [12].  

Обговорення методів протидії «мові ворожнечі» засвідчило, що у 
експертів немає єдиних підходів щодо цього питання. Заборонити 
певний контент може лише сама країна, зокрема, Росія. Інші країни 
можуть діяти лише в рамках власного законодавства – тобто забо-
роняти ретрансляцію цих повідомлень на своїй території. Щодо 
«мови ворожнечі» та українських практик необхідно удосконалити 
статтю 161 Кримінального кодексу шляхом розширення ознак со-
ціальних груп, розпалювання ворожнечі проти яких є кримінально 
караним [13].  
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У цілому ж аналіз статей про Україну дозволить відтворити пов-
ну картину того, як наша країна сприймається ЗМІ і, відповідно, який 
імідж щодо неї формується. І це не тільки питання престижу і кон-
куренції за інвесторів, для України позитивний імідж − важливий 
елемент інформаційної війни, яку веде Росія.  

Інформаційно-пропагандистський вплив має бути спрямований 
на «укріплення конкурентоспроможності самоусвідомлення на між-
народній арені – Україна як держава і українці як політична нація 
мають, нарешті, постати у світовому культурно-інформаційному 
просторі як гідна, потужна, лідерська ідеологія» [14, c.49]. 
 
_______________________________ 
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ДЕКОНСОЛІДУЮЧІ СТРАТЕГІЇ ІСТОРИЗАЦІЇ 
ЯК ВИКЛИК НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ ПАМ’ЯТІ 

 
У статті розглянуто роль політичної конкуренції у формуванні 

державної політики пам’яті в Україні. Проаналізовано суперечності 
між національною політикою пам’яті та деконсолідуючими стра-
тегіями історизації, до яких вдаються суб’єкти політичного про-
цесу. Простежено використання в українській політиці для дискре-
дитації 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. 

Rozumnyi O. 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 
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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 «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 вирі-
шення деяких особливо дражливих конфліктів історичної пам’яті на-
було поширення навіть серед демократичних держав. Різноманітні 
суспільні практики і норми, пов’язані з регулюванням колективних 
уявлень про минуле, в українському науковому дискурсі дістало 
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 сві-
домості [2, с. 364]. Подібна постановка завдань не нова. Так, у допові-
ді за 2006 рік уже йшлося про те, що формування сучасного історич-
ного 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 па-
м’яті, що серед своїх завдань мав «відновлення об’єктивної та спра-
ведливої історії українського народу» і навіть «пропагування древ-
ності української нації та її мови» [4]. Однак справа виявилася значно 
складнішою, ніж здавалося спочатку. Ініціативи В. Ющенка зіткнули-
ся зі значним опором серед українського політикуму та в органах вла-
ди, стали мішенню бурхливої критики з боку політичних суперників. 
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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 зовнішньополітич-
ної полеміки навколо питань історичної пам’яті» [5]. «Державна 
політика пам’яті також характеризується відсутністю цілісності. 
Відчутними є контрверсії офіційних комеморативних заходів у ре-
гіональному 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 мо-
же діяти у протилежному напрямі, ухвалюючи, наприклад, 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 почат-
ком 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 супереч-
ності лише загострювалися, про що йтиметься далі. 

Як бачимо, суб’єктно-об’єктна формула відносин «держава–
суспільство» дуже спрощено описує реальність у сфері політики па-
м’яті. Почасти тому, що не варто применшувати роль позадержавних 
чинників, але почасти й тому, що держава як єдиний суб’єкт – це 
скоріше філософська абстракція, ніж політична реальність. На прак-
тиці ж люди, покликані приймати 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 заз-
начає, 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 
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локальної лояльності над загальнонаціональною, регіональний пар-
тикуляризм і ситуаційність державних рішень у галузі політики па-
м’яті [6, с. 14]. К. Євсеєв зауважує, що контроверсійні уявлення про 
минуле використовуються політичними суб’єктами з метою консолі-
дації власних електоральних груп [7, с. 15]. 

Після подій на Донбасі серйозність наслідків «політичних ігор 
з пам’яттю» стала очевидною. Пам’ятники Леніну, георгіївські стріч-
ки 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 інтелектуалів, зокрема, 
журналістів. Варто відзначити статтю М. Віхрова з промовистим 
заголовком «Як культ Перемоги допоміг почати війну на Донбасі». 
Автор прослідковує становлення войовничого «антифашистського» 
дискурсу в регіоні і відзначає (окрім російського інформаційного 
впливу) важливу роль місцевих політичних еліт, котрим після по-
разки у 2004 році потрібний був ефективний інструмент для мобілі-
зації електорату [8].  

Нам безвідповідальна інструменталізація історичної пам’яті ба-
читься загальноукраїнською проблемою, хоч на Донбасі вона набула, 
напевне, найбільш драматичних форм. Далі ми спробуємо прослідку-
вати динаміку цього явища та з’ясувати його наслідки для українсь-
кого 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 засу-
дити, чи навпаки, офіційно визнати діяльність ОУН-УПА – все це 
почалося ще до проголошення незалежності і тривало з різною ін-
тенсивністю 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 сим-
воліки та визнання УПА воюючою стороною. Демократично обрані 
місцеві ради ініціювали процес заміни радянської символіки на 
українську, перейменування вулиць, відновлення могил полеглих у 
лавах УПА та інших антирадянських збройних формувань, тоді як 
КПУ легальними і нелегальними способами безуспішно намагалася 
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їм протистояти [9]. В той же час на Сході і Півдні радянська симво-
ліка залишалася практично недоторканною і не стала темою політич-
них протистоянь, а відновлена в 1993 році КПУ регулярно отримувала 
тут найвищу підтримку по багатомандатному округу аж до парла-
ментських виборів 2006 року [11].  

За цих умов два перші Президенти України сприймали історичну 
пам’ять як простір для маневру. Електоральна стратегія Л. Кравчука 
була орієнтована на поміркованого виборця. У 1991 році в другому 
турі йому вдалося заручитись підтримкою комуністів, що не могли 
допустити перемоги «націоналіста» В. Чорновола [12, с. 288]. В по-
дальшому Л. Кравчук загравав із націонал-демократичними силами, 
навіть публічно згадуючи про те, як сам у дитинстві носив їжу пов-
станцям, однак надати офіційного статусу учасників війни бійцям 
УПА так і не наважився. Такі важливі дати з «національного» істо-
ричного канону, як 50-річчя від заснування УПА і роковини Голо-
домору, пройшли не поміченими владою [10]. 

На відміну від свого попередника, Л. Кучма активно користував-
ся 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 офіційне свято День 
соборності України (на день злуки УНР і ЗУНР), а вже через місяць 
повернув до переліку державних свят вилучений із нього раніше День 
захисника вітчизни 23 лютого (колишній день Червоної армії). По-
смертне присвоєння звання Героя України Августину Волошину (пре-
зиденту Карпатської України) і встановлення 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 Ор-
ганізації ветеранів України ухвалила Закон України «Про увічнення 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років». День Пере-
моги було визнано офіційним державним святом України, також 
закон містив вимогу «недопущення фальсифікації історії Великої 
Вітчизняної війни в наукових дослідженнях, науково-методичній 
літературі, підручниках та засобах масової інформації» [9]. Такі ко-
н’юнктурні рішення формально закріплювали роздвоєність історич-
ної свідомості українців. 
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Водночас, саме Л. Кучмою вперше на державному рівні було ви-
користано 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 Президен-
том, 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 
забувати 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 й 
відбулося в березні 2001 року.  

Подальшого розвитку ця політтехнологія набула з наближенням 
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 використовува-
лися плакати на зразок «ні фашизму», як «чорний піар» – «Ющенко – 
за чистоту нації» та ін. [14].  

За інтенсивністю використання брудних виборчих технологій 
кампанія 2004 року залишила далеко позаду попередні [15]. Спеку-
ляції на темі «фашизму» найбільш рейтингового опозиційного канди-
дата також досягли апогею. Окрім агітації, використовувалися про-
вокативні акції, такі як витриманий у псевдо-нацистській естетиці 
марш УНА, організатори якого заявили про підтримку Ющенка, при 
цьому демонстративно здіймаючи руки у «нацистському вітанні». 
Справжнім подарунком для політтехнологів штабу В. Януковича 
став виступ О. Тягнибока на горі Яворина. Відеофрагмент виступу, де 
він на фоні намету з «помаранчевою» символікою закликав «бороти-
ся 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 зак-
ликами чинити опір фашизму, будь-що не допустити перемоги 
«помаранчевих». Інакше Україну чекали страшні лиха і «повне зни-
щення Донбасу» [14]. Таким чином суспільству нав’язувався «анти-
фашистський» дискурс, розрахований на носіїв (пост)радянської мо-
делі історичної пам’яті.  
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Після перемоги В. Ющенка регіонали зберегли значний контроль 
над інформаційним простором і продовжували використовувати ри-
торику «боротьби з фашизмом» за кожної зручної нагоди. За таких 
умов політика пам’яті, здійснювана в 2005–2010 роки, 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 публіч-
них дискусій на тему «ОУН-УПА: злочинці чи герої?». В радянсько-
му історичному каноні на це питання вже закладена однозначна від-
повідь. Тема ОУН-УПА стала тією ланкою, що допомогла пов’язати 
міф «Великої Вітчизняної» 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 опонентами. Однак радян-
ський історичний канон при цьому зазнавав деформації. Якщо в 
СРСР протистояння Червоної армії і УПА було лише одним із рядо-
вих сюжетів, то тепер ця тема навмисне гіперболізувалась. У Луган-
ську 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 риторику на контрверсії «анти-
фашистській» пропаганді, свободівці зуміли акумулювати націоналіс-
тичний і найбільш протестний електорат в умовах кризи «помаран-
чевого» табору. Марші на 14 жовтня і сутички на 9 травня додавали 
популярності обом сторонам політичного протистояння серед «своїх» 
виборців. Відтоді на екранах телевізора завирувала боротьба між при-
хильниками УПА та НКВС, а принаймні частина суспільства все 
дужче занурювалась у симулятор 40-х років.  

Щоб позначити використання уявлень про минуле з прагма-
тичною політичною метою, ми послуговуємося поняттям «стратегії 
історизації», запропонованим французьким політологом Жоржем 
Мінком. Він називає стратегії історизації «найзагальнішим спільним 
знаменником розмаїття інституційних політик і практик вирішення 
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конфліктів пам᾿яті, а також поведінки задіяних у цих процесах су-
б’єктів». Ця поведінка заснована на переконанні, що репрезентації 
історичних фактів мають мобілізаційний потенціал, котрий підвищує 
політичну вагомість акторів [18, с. 73]. 

Аналізуючи роль історичного дискурсу у політичному житті ба-
гатьох 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]. В цьому 
й полягає загальний принцип стратегій історизації, до яких вдаються 
політичні гравці. Мобілізаційні заходи, котрі апелюють до конфлікт-
ного минулого, грають проти тенденції примирення, що її застосову-
ють національні та міжнародні інститути разом з неформальними 
групами та громадськими організаціями [18, с. 77]. 

Подібну картину можемо спостерігати в Україні: об’єктивно дер-
жава 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 різноспрямовані тенденції, ми говоримо про 
національну політику пам’яті і деконсолідуючі стратегії історизації. 
«Національну» – тому що метою такої політики є утвердження спі-
льної національної ідентичності. «Деконсолідуючі» – тому що саме 
такими є наслідки електоральних ігор із пам’яттю в загальнонаціо-
нальному 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 мобі-
лізації електорату, стають об’єктивним союзником російської пропа-
ганди, 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 президентства В. Яну-
ковича. В той же час, у російській масовій культурі приділяється 
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велика увага Степану Бандері і діяльності УПА, а ширше – негативно-
му образу «бандерівця» [19;20]. Дискурсивна близькість риторики 
Партії регіонів, КПУ і російської пропаганди полегшувала асимі-
ляцію «русским миром» окремих мешканців України, мобілізованих 
«антифашистською» риторикою. Взаємовпливу російської історичної 
політики та «війн пам’яті» в Україні ми присвятимо одну із наступ-
них статей. 

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 колективних 
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 передбачають пошуку консенсусного бачення минулого, а навпа-
ки, мають деконсолідуючий характер відносно політичної спільноти, 
у якій застосовуються. Засилля минулого у політичній дискусії при-
зводить до загострення протиріч історичної пам’яті, адже історичний 
дискурс «заражається» характерним для виборчих перегонів духом 
антагонізму. Ярлики, навішені на політичних опонентів, немину-
че розповзаються на їхніх прихильників, налаштовуючи одну час-
тину суспільства проти іншої. Таким чином, електоральні стратегії 
історизації завдають подвійної шкоди, заводячи політичну дискусію 
на манівці і перешкоджаючи формуванню єдиної національної 
пам’яті.  

Під впливом політичних спекуляцій українська та пострадянська 
моделі історичної пам’яті зазнали суттєвих деформацій, акцентую-
чись на найбільш антагоністичних символах і тих сторінках історії, 
що здатні викликати найбільше протистоянь у суспільстві. За таких 
умов національна політика пам’яті, спрямована на деконструкцію 
радянського історичного канону, викличе значний опір його носі-
їв, однак відмова від такої політики означатиме збереження і поглиб-
лення вразливості українського суспільства до російської пропаган-
ди, що використовує «дискурсивний код» (пост)радянської моделі 
пам’яті.  
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ГЕОПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ С. РУДНИЦЬКОГО  

КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОСТІ  
 

Стаття присвячена аналізові геополітичних концепцій видат-
ного українського вченого С. Рудницького та обґрунтуванню актуа-
льності його ідей щодо розвитку внутрішньої і зовнішньої політики 
України в наші часи. 

Ключові слова: геополітика, політична географія, Україна, Ро-
сійська імперія, експансія, національна держава, федерація, геопо-
літичне становище, міжнародні конфлікти, кордони держави.  

Marukhovsky O. S. Rudnytskyi’s geopolitical ideas through the 
prism of modernity. The article analyzes the geopolitical concepts of 
the outstanding Ukrainian scientist S. Rudnytsky and proves the current 
importance of his ideas for the development of domestic and foreign 
policy of Ukraine in our times. 

Key words: geopolitics, рolitical geography, Ukraine, Russian 
Empire, expansion, the nation-state, federation, geopolitical position, 
international conflicts, state borders. 
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У часи складних випробувань, які сьогодні проходить Україна, 
гостро постає питання пошуку адекватних шляхів, методів і засобів 
розв’язання зовнішніх та внутрішніх конфліктів, зокрема, визначення 
раціональних моделей її подальшого геополітичного розвитку. В цих 
умовах, на нашу думку, поряд з сучасними дослідженнями на дану 
проблематику потрібно звернутися до витоків української геопо-
літичної науки, а саме – до робіт видатного українського вченого, 
географа і політичного мислителя, академіка Всеукраїнської Ака-
демії наук (1929 р.), дійсного члена наукових товариств кількох 
європейських країн, доктора філософії (1900 р.), професора (1904 р.), 
якого без перебільшення можна вважати «батьком-засновником» гео-
політики в Україні – Степана Львовича Рудницького (1877–1937 рр.).  

Як відомо, наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. у Європі виникли 
такі нові на той час науки чи наукові напрями, як «політична гео-
графія» та «геополітика». Їх батьками засновниками були відомі істо-
рики і географи, зокрема, Рудольф Челлен, Фрідріх Ратцель, Хелфорд 
Макіндер та деякі інші. В один ряд з ними – за своєю освіченістю, 
широтою наукових інтересів, фундаментальністю написаних праць 
та внеском у подальший розвиток зазначених наук – можна сміливо 
поставити вже згаданого Степана Рудницького На превеликий жаль, 
йому довелося майже всі свої наукові зусилля спрямувати на дове-
дення необхідності побудови власної незалежної держави, тоді як 
європейські вчені розробляли шляхи підвищення могутності вже 
існуючих імперій, в яких вони жили і на чиє благо працювали. 

Серед величезного творчого доробку українського вченого особ-
ливої уваги заслуговують такі його праці, як: «Україна: земля і 
народ» (1916 р.), «Україна з політично-географічного становища» 
(1916 р.), «Україна – наш рідний край» (1917 р.), «Україна і вели-
кодержави» (1920 р.), «Політична географія України» [5], а також ро-
боти «Українська справа зі становища політичної географії» (1923 р.), 
«Огляд національної території України», «До основ українського 
націоналізму» та «Галичина та соборна Україна», які були опублі-
ковані 1994 р. у Львові під загальною назвою «Чому ми хочемо 
самостійної України» [6]. Ще цілу низку його наукових праць було 
видано 2003 року в монографії під загальною назвою «Україна 
просторова в концепційному окресленні Степана Рудницького» [7]. 
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Перш за все, необхідно згадати і підкреслити одну з найважливі-
ших рис геополітики як науки, а саме – що значна частина геополі-
тичних концепцій базується на стабільних географічних факторах, 
які на багато років уперед визначають історичну долю народів, 
націй та держав. Не є винятком і геополітичні ідеї С. Рудницького, 
які були викладені ним ще на початку ХХ ст., але не тільки не втра-
тили своєї актуальності, а навпаки – виявляються конструктивною і 
перспективною платформою для вдосконалення зовнішньої та внут-
рішньої політики України на сучасному етапі її розвитку.  

Серед них на особливу увагу заслуговують вельми слушні думки 
С. Рудницького щодо деяких важливих аспектів внутрішньої політи-
ки України, які видаються надзвичайно актуальними в наш час. Ідеть-
ся, перш за все, про його твердження про те, що «головне суспільно-
політичне завдання самостійної України – наскільки можливо 
вирівняти маєткові ріжниці між громадянами Української Держави 
і через те звести до мінімуму або цілком усунути класову боротьбу 
в межах України». Ця позиція, безумовно, не викликає жодних запе-
речень, як і наступна: «...Всі ці люди, що живуть на Україні, – се 
українці. Наскільки вони говорять нашою мовою та держать наші 
звичаї, ми їх їм не відбираємо і відбирати не будемо. На Україні 
кожен житиме, як захоче, коби лиш держав закони, які наставить собі 
на своїй землі український народ» [6, с. 78]. Очевидним і особливо 
важливим є те, що тут запропоновано цивілізований європейський 
підхід, який спирається на толерантність і багатоманітність етнічного, 
мовного і релігійного складу населення, за умови дотримання законів 
держави, громадянами якої вони є. На нашу думку, чітке дотримання 
цих принципів у внутрішній політиці нашої держави дозволить 
звести до мінімуму ймовірність ескалації внутрішніх соціально-
економічних та етнополітичних конфліктів, що надасть більше мож-
ливостей для розв’язання конфліктів зовнішніх.  

Про неминучість таких конфліктів і особливу роль України в 
них С. Рудницький неодноразово попереджав у багатьох своїх 
працях. Зокрема, він зазначав: «...утворення української держави в 
етнографічних границях є одиноким способом, щоб запобігти зако-
лотам у південно-східному куті Європи, так важному для світово-
го господарства і для світової політики» [6, с. 145]. Звертаючись до 
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європейських сусідів, український учений наголошував, що «україн-
ська справа – се велика справа, може найбільша з усіх європейських 
справ, її не можна зводити до справ малих народів», вказуючи на те, 
що за розмірами території, населенням, а головне – за геополітич-
ним становищем «ми великий народ, наш край величезний, ми 
мусимо бути так високо поставлені серед інших народів Європи, як 
нам після нашої чисельності й після величини нашої країни нале-
житься» [6, с. 136]. Водночас С. Рудницький висловлював сподівання 
на активну позицію європейських країн щодо геополітичної долі та 
ролі України: «Враховуючи вигідне географічне розташування Украї-
ни, всі західноєвропейські держави мусять старатися вирвати Україну 
з-під російського володіння та самим набрати впливу на Україні» 
[6, с. 80]. На його думку, ціла низка європейських країн, до яких нале-
жали як близькі сусіди (Польща, Чехословаччина, Румунія), так і 
віддалені (Великобританія, Франція, Італія), мали б бути зацікавле-
ні в сильній Україні як буферу проти експансіоністських прагнень 
Росії, так і у взаємовигідному партнерові з транспортних комунікацій.  

Неодноразово підкреслював С. Рудницький і всі переваги та не-
доліки географічного положення України. До переваг український 
учений зараховував сприятливі для сільського господарства кліма-
тичні умови, наявність корисних копалин, достатньо велике узбереж-
жя, яке дає вихід до Чорного моря тощо. З комунікаційної точки 
зору Україна була і є ідеальною транзитною державою, маючи водні 
шляхи з півночі на південь (по Дніпру у Чорне море) та сухопутні 
шляхи (залізні дороги, а зараз і автошляхи) зі сходу на захід. Вод-
ночас, таке «місцерозташування» мало і великі недоліки, адже впро-
довж усієї історії Україна відчувала на собі величезний пресинг 
сусідніх імперій (Золота Орда, Річ Посполита, Російська, Австро-
Угорська та Оттоманська імперії, Німеччина, Російська Федерація 
та ін.). Особливу увагу з геополітичної та геостратегічної точок зору 
наша територія завжди викликала у Росії, причому незалежно від її 
політичного устрою (царська монархія, СРСР або нинішня РФ). Як 
слушно зазначав С. Рудницький, «тільки панування над Україною 
відкривало Росії дорогу до Чорного моря, Балкан, Царгороду, тільки 
тривке посідання України давало Росії спромогу думати про здійс-
нення давніх мрій – перейняття спадщини візантійських кесарів. 
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…Українська держава мусила бути поважною перепоною для експан-
сивної політики Росії… ось де причина російської політики проти 
українців» [7]. Тому, вважав С. Рудницький, Росія буде становити 
небезпеку для України за будь-якої політичної влади: «навіть онов-
лена і демократична Росія не позбавиться імперських претензій 
до України тому, що вона буде системно продовжувати зовнішню 
політику Російської імперії, а українці мають бути насторожі, щоб 
не втратити свою державність [6, с. 81]. 

Відповідно, багатовікове розділення українських територій по-
між різних сусідніх країнах висуває перед народом України лише 
одну мету – створити самостійну державу на власних землях, про що 
прямо висловлювався С. Рудницький: «Українці обмежують свої 
державні бажання тільки на землі, заселені українським народом, 
вони хочуть бути господарем на своїй рідній землі» [5, с. 67]. На 
миролюбність українців, яка нерідко може навіть зашкодити держав-
ній справі, вказував і сам С. Рудницький, і дослідники його наукової 
спадщини. Зокрема, Т. Ігнатьєва цілком слушно зазначала: «Геополі-
тичне майбутнє України видатний учений вбачає не у територіальних 
завоюваннях життєвого простору, бо це не властиво українському 
менталітету, а лише в бажанні володіти своїми землями, створити на 
власних теренах національну українську державу» [2, с. 75]. Інша 
дослідниця праць видатного вітчизняного вченого, Т. Горбань, також 
звертала увагу на ментальні особливості українського народу, які 
описував С. Рудницький. Порівнюючи їх з особливостями інших 
народів, він досить точно зазначав «глибокий демократизм українців, 
їх любов і змагання до народоправства і свободи для всіх», тоді як 
польська національно-політична ідея в своїй основі шляхетсько-
аристократична, московська – споконвіку поклоняється абсолютизмо-
ві царя чи доктрини. А отже, українська історично-політична тради-
ція – це, на думку видатного вченого, глибоке почуття окремішності 
супроти поляків і москалів. Нарешті, ще одна важлива ознака ук-
раїнської історично-політичної традиції, на яку він звертає особливу 
увагу – це цілковитий брак імперіалізму, тоді як польська і москов-
ська політична думка засновані на поневоленні сусідніх народів. 
Українці ж «бажають собі лиш української національної держави в 
етнографічних границях» [1]. 
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Виходячи з цього, С. Рудницький наполягав, що українська на-
ціональна держава може постати й існувати лише на власній націо-
нальний території. «Національна територія – головна основа нації. 
Інші ознаки нації – самостійна мова, культура, расові прикмети, іс-
торично-політичні традиції мають багато меншу вагу. Вони щойно 
в зв’язку з територією дістають свою силу». І далі, уточнюючи свою 
думку, він зазначав: «Ми, українці, поставили своїм кличем самостій-
ну українську державність в етнографічних границях» [4, с. 210, 211]. 
Слід, щоправда, зауважити, що етнографічні кордони України С. Руд-
ницький розглядав ширше, ніж вони існують в наші часи, адже на 
початку ХХ ст. значна частина етнічних українців проживала на те-
риторії Білгородської та Курської губерній, на Кубані тощо. Тому ціл-
ком логічно, що на той час ці землі гіпотетично могли увійти до скла-
ду майбутньої незалежної української держави. Проте на початку 
ХХІ ст. ситуація докорінно змінилася і заклики до розширення кор-
донів України втратили свою актуальність. 

Тим не менше, потрібно зазначити, що історичні тенденції ХХ ст. 
демонструють суттєву неефективність великих державних утворень, 
де різні народи і нації штучно об’єднані в єдину державу, імперію 
або федерацію. Серед найбільш яскравих прикладів можна назвати 
розпад на частини Австро-Угорської імперії, майже одночасний роз-
пад на шматки імперії Російської, яку, щоправда, в неповному обсязі 
(без Польщі і Фінляндії) зуміли зібрати докупи в рамках СРСР. Але і 
радянська імперія, як і її зменшена копія – Союзна Республіка Юго-
славія, розпалися на початку 90-х років ХХ ст. Виходячи з цього, 
концепцію С. Рудницького про «державу в національних кордонах» 
слід визнати більш життєздатною, ніж, наприклад, активно форсова-
на Російською Федерацією концепція «русского мира». Навіть прези-
дент Білорусі О. Лукашенко на прес-конференції для білоруських і 
зарубіжних ЗМІ в січні 2015 р. висловив те, про що завжди писав 
С. Рудницький стосовно України: «А якщо є тут люди, ...що вва-
жають, що білоруська земля – це частина, як вони говорять зараз, 
«русского мира» і мало не Росії, – забудьте. Білорусія – це сучасна 
і незалежна держава... і з цим треба рахуватися. І ми свою землю 
нікому не віддамо. Це моє завдання. Яке б воно не було важким – я йо-
го вирішу. Я виконаю свою місію, чого б мені це не коштувало» [3]. 
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І хоча це було висловлено російською мовою, яка, як відомо, є 
майже другою рідною для більшості білорусів, зміст цього висловлю-
вання більш ніж очевидний – недоторканність кордонів і суверенітет 
держави вище за все, а мовні питання – це виключно справа гро-
мадян і внутрішньої політики кожної незалежної країни.  

Отже, можна зробити висновок, що геополітичні ідеї видатного 
українського вченого Степана Рудницького не тільки не втратили, а 
навпаки, набули неабиякої актуальності в часи чергових випробувань 
на міцність для незалежної України. Що ж до його принципів внут-
рішньої політики і використання переваг географічного положення 
України, то їх слід визнати ключовими для формування зовнішньої 
політики нашої держави.  
 
_______________________________ 
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ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА В. К. ЛИПИНСЬКОГО: 
ЕЛІТАРНО-КОНСЕРВАТИВНІ ЗАСАДИ  
УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ  

 
Окреслено погляди представника консервативного напряму ук-

раїнської суспільно-політичної думки В. Липинського, викладених ним 
у листах до сучасників у 1920-х роках. Розглянуто його концеп-
туальні моделі та думки щодо генетичного зв’язку держави і нації, 
ролі аристократії у розбудові незалежної Української держави, 
сутності «трудової монархії», змісту «класократичної теорії», 
ролі партії, національної ідеї та релігії у процесах українського 
державотворення. 

Ключові слова: Україна, В. Липинський, консерватизм, нація, 
держава, «трудова монархія», еліта, аристократія, хліборобсь-
кий клас. 

Bortnikov V. Epistolary heritage of V. K. Lypyns’kyj: the elite-
conservative foundations of the ukrainian state. The views of  
V. Lypyns’kyj, as the representative of the conservative direction of the 
Ukrainian social and political thought, he set out in his letters to his 
contemporaries of the 1920s have been outlined. His conceptual 
patterns and thoughts as to the genetic association of the state and the 
nation, the role of the aristocracy in the development of the independent 
Ukrainian state, the essence of the «labor monarchy», the content of the 
«classication theory», the role of the party, national idea and Christianity 
in the processes of the Ukrainian state have been considered. 

Key words: Ukraine, V. Lypyns’kyj, conservatism, nation, state, 
«labor monarchy», elite, aristocracy, agricultural class. 

 
Питання розбудови незалежної Української держави посідає 

центральне місце в творчості В’ячеслава Казимировича Липинського. 
Йдеться не лише про наукові твори, а й епістолярну спадщину 
вченого. У листах та інших кореспонденціях персоніфікуються істо-
ричні екскурси до витоків української державності; вони переносять 
нас у царину тогочасних історичних реалій, міжособистісних стосун-
ків, втрачених можливостей і нездійснених мрій. В. Липинського 
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як представника консервативного напряму суспільно-політичної 
думки найкраще характеризує теза, висловлена ним у листі до Дмит-
ра Ґреголинського 16.12.1924 р. : «Не може мати своєї держави така 
нація, в якій всі хочуть чогось нового і ніхто не хоче берегти старого: 
нація, в якій всі хочуть руйнувати владу і ніхто не хоче обороняти 
вже історично витвореної форми»… [1, с. 419]. 

Метою статті є аналіз державотворчих ідей В. Липинського як 
уособлення елітарно-консервативного напряму української суспільно-
політичної думки. 

Приватні листи та інша кореспонденція, що розглядаються у 
статті, належать до періоду еміграції В. Липинського і охоплюють 
період 1920-х років, включно 1930 рік. Це листи до О. Андрієвського, 
І. Волошина, Д. Ґреголинського, С. Греневецького, М. Гехтера, О. На-
зарука, Б. Шемета, лист до редакції газети «Діло».Більшість з них 
розміщено у першому томі його архіву під назвою «Листування». 
У статті також використано матеріали фундаментальної праці В. Ли-
пинського «Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію ук-
раїнського монархізму», його есе «Хам і Яфет», «Мораль і політична 
дія» та ін. У статті в цитованих фрагментах праць і кореспонденції 
В. Липинського збережено мову оригіналу. 

Зміст листів розкриває творчу лабораторію провідника україн-
ського державотворення, засвідчує глибину його думок у багатьох 
сферах наукового пізнання – філософії, історії, політології, соціології, 
правознавства, культурології, релігієзнавстві, психології, етиці та ін. 
На справедливе твердження М. Поповича, В. Липинський в умовах 
тогочасного панування ліберально-соціалістичних ідей, у першій 
чверті ХХ ст., став «чи не єдиним послідовним, культурним, 
відвертим – можна навіть казати мужнім – політичним ідеологом 
консерватизму» [2, с. 43]. 

Проблема шляхів розбудови української нації у спадщині ви-
датного українського вченого міцно пов’язана із проблемою пріо-
ритетності розбудови інституційної структури держави. Надбання 
політичної та юридичної науки збагачено його концепцією унітарної 
держави у формі «дідичної трудової монархії» на чолі з гетьманом. 
Елітократична концепція В. Липинського виходить із визнання еліти 
та її лідерів рушієм, визначальним чинником процесу українського 
державотворення на противагу концепції масової демократичної 
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політичної участі, яку пропагували тогочасні лідери УНР та провідни-
ки більшовизму. Оригінальною є «класократична теорія» вченого, 
яка заперечувала марксистську теорію класової боротьби. У концеп-
ції В. Липинського головну роль у процесах державотворення мав 
відігравати хліборобський клас разом із найкращими представниками 
інших «продукуючих класів». Невід’ємним атрибутом державного 
будівництва, за В. Липинським, є партія з жорсткою організаційною 
структурою та державницькою ідеологією, здатна об’єднати і згур-
тувати патріотично налаштовану провідну верству українського 
суспільства. 

 Розкриття характеру тогочасних політичних взаємин, ілюстрація 
панування відповідних соціально-психологічних типів суб’єктів полі-
тичних відносин розширяють наші уявлення про історичну специ-
фіку формування політичної культури і політичної психології 
українського суспільства, позначених революційною нетерпимістю 
та радикалізмом. Усі роздуми про створення незалежної держави у 
В. Липинського органічно пов’язані із проблемою піднесення хрис-
тиянської релігії та моралі, виховання аристократичних, шляхетних 
чеснот, як базових цінностей консерватизму, у представників україн-
ської політичної еліти. 

Коло проблем, що порушував В. Липинський, позначено гли-
биною наукового аналізу і цілеспрямованістю: усі вони так чи інакше 
торкалися питань історії й практики українського національного і 
державного будівництва. Квінтесенція творчої спадщини вченого, 
можна казати його кредо, викладена у листі до Осипа Назарука, 
датованого 4.07.1927 р. : «Од Польщі, як і не від Польщі боронив і бо-
роню Державну Українську Ідею, мабуть, власне тому, що як не ук-
раїнцеві Бог дав мені інстинкт державний» [Цит. за: 3, с. 73]. 

Класик української політичної думки аргументовано доводив, 
що без існування незалежної держави майбутнє української нації 
залишатиметься під загрозою, а тому пропонував провідним верст-
вам об’єднатися і зосередити зусилля на розбудові Української 
держави: «без власної держави нема й не може бути нації україн-
ської», проте нація наша «роз’єднана політично, ідейно і культур-
но» [4, с. 41, 43]. У своїх переконаннях він був послідовним і не 
боявся порушувати гострі питання, які неоднозначно сприймалися 
у колі патріотично налаштованої української спільноти. Так, у листі 
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до Івана Волошина 19.07.1925 р. він пише: «Як помиляються наші 
націоналісти, що весь свій націоналізм будують на одній тільки мові. 
Показується, що українською мовою можна пропагувати найбільше 
шкідливі для України ідеї, як це роблять варшавські правителі по 
цей бік, а більшовицькі по той бік кордону. Для розвитку України да-
леко важніщий єсть політично-територіяльний бік української спра-
ви, ніж її бік культурно-національний» [5, с. 254]. 

У праці «Хам і Яфет», позначеній сумними роздумами щодо 
причин невдачі реалізації проекту розбудови національної держави, 
написаної вже на схилі свого життя – 1928 р., В. Липинський вкотре 
наполягає на пріоритетності вирішення питань державного будів-
ництва: «Держава – це перш за все: Влада, Територія, Громадян-
ство. Без цих трьох складників нема держави. Значить, для будови 
держави необхідна організована сила, яка піддержує владу во ім’я 
добра цілої землі-території і цілого громадянства. Нація – це перш 
за все єдність духова, культурно-історична. Значить, для народжен-
ня нації необхідне довге співжиття даного громадянства на даній 
території і одній власній державі. Нація – єдність духова – родиться 
завжди від держави – єдності територіально-політичної – а не нав-
паки» [6, с. 65]. 

У цьому контексті показовим є розуміння В. Липинським таких 
понять, як «націоналізм», «патріотизм» і «шовінізм». У листі до 
Богдана Шемета від 12.12.1925 р. він пише: «Націоналізм буває 
двоякий: державнотворчий і державноруйнуючий – такий, що сприяє 
державному життю данної нації, і такий, що це життя роз’їдає. <…> 
Перший – я називаю патріотизмом, другий – шовінізмом. Коли Ви 
хочете, щоб була Українська Держава – Ви мусите бути патріотами,  
а не шовіністами» [7, с. 76–77].  

Розкриваючи зміст зазначених понять, В. Липинський показував 
принципову відмінність шовінізму від патріотизму. На його думку, 
патріота від шовініста відрізняли насамперед не самозакоханість і 
егоїзм, а високі моральні якості та справжня, а не показова любов 
до своєї землі і свого народу. Бути патріотом, писав він, це значить 
бажати всіма силами своєї душі створення людського, державного 
й політичного співжиття людей, що живуть на Українській землі, а 
не мріяти про витоплення в Дніпрі більшості своїх же власних 
земляків. Бути патріотом – це значить «вимагати гарних і добрих 
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вчинків від себе, як від Українця, а не перш за все ненавидіти інших 
тому, що вони «не-Українці». Врешті, бути патріотом, це значить… 
виховувати в собі …все громадські, політичні, державнотворчі прик-
мети: віру в Бога і послух Його законам, тобто духовні вартости; далі 
вірність, твердість, сильновольність, дисципліну, пошану для своєї 
традиційної Влади (монархізм), загалом кажучи, лицарськість – 
тобто політичні вартості. Натомість бути шовіністом – це значить 
прикривати свою духовну пустку (безрелігійність) і своє політич-
не руїнництво: отже, зрадництво, хиткість, безвольність, отаманію, 
самозакоханість, кар’єризм, здекласованість – фанатичними вигу-
ками про «Неньку Україну», про «рідну мову» про «Ми Україн-
ці!»…» [7, с. 77–78].  

Дебатуючи зі своїми опонентами навколо питань: чому не 
вдалася будова національної незалежної держави і хто несе за це від-
повідальність, учений дійшов висновку, що саме відсутність «провід-
ної верстви», яка була б державницьки та національно зорієнтована, 
призвела до цього. Провідник українського державотворення вбачав 
нагальну потребу в організації «сильної і авторитетної групи», нав-
коло якої могла б об’єднатись (як колись у варязько-князівській чи 
шляхетсько-козацькій добі) і політично зорганізуватись українська 
нація. Без теоретичного обґрунтування і практичного розв’язання 
цього завдання «ніякі, навіть найкращі орієнтації не допоможуть нам 
стати нацією ані державою», наголошував він [3, с. 68].  

У листі до Дмитра Ґреголинського від 16.12.1924 р. міститься 
обґрунтування того, чому саме еліта, а не народні маси є справжнім 
провідником державницького поступу. Доводячи хибність думки про 
здобуття держави шляхом загальнонародного голосування, тобто 
демократичним шляхом, В’ячеслав Липинський висунув чотири 
тези того, чому це неможливо: «Перша, що народ ніколи не буває 
кращий і розумніший за своїх провідників і він не в силі вирішити 
того, чого вони самі вирішити не можуть. Друга, що ще ніхто на світі 
не здобував собі держави голосуванням, а всі держави здобувались 
армією, яка скрізь і завжди твориться єдиним проводом, а не вибо-
рами. Третя, що в хвилинах, коли можна завоювати собі державу, 
ніколи нема часу на спокійні вибори і на виявленя думки народу і 
що волею народу в такі хвилини прикриваються тільки ці, хто не 
вірить в успіх боротьби за державу і хто відповідальність за цю 



0  

 384

НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 3-4(83-84) 

боротьбу хоче тому перекласти на народ. Четверта, що народ, зай-
нятий своєю тяжкою денною працею, виживленням себе і своїх про-
відників, має право вимагати од цих провідників, щоб вони не 
примушували його ще й думати за них» [1, c.416].  

Сьогодні, коли за сприяння місцевого населення частину україн-
ської території захоплено зовнішнім ворогом, особливо злободенно 
сприймається інша теза мислителя, висловлена ним у цьому листі: 
«Коли власні провідники самі нікчемні, до думання і проводу не 
здатні, то народ завжди прийме думку і провід чужих, як це <…> 
бувало споконвіку у нас» [1, c.416]. Підтвердженням безпорадності 
політики сучасної правлячої еліти є розвал економіки та зубожіння 
більшості населення України. Як наслідок, маємо вкрай низькі 
показники довіри до центральних органів державної влади та управ-
ління (табл. 1). 

Таблиця 1 
Чи підтримуєте Ви діяльність таких органів влади  

та державних інститутів? 
 

 Повністю 
підтримую

Підтримую 
окремі 
заходи 

Не 
підтримую

Важко 
відповісти

Президент України 
П. Порошенко 12,6 40,7 39,9 6,7 

Голова Верховної 
Ради України  
В. Гройсман 

6,2 31,9 48,1 13,9 

Верховна Рада 
України 3,9 32,6 56,5 6,9 

Уряд України 4,5 31,4 56,8 7,3 
Прем’єр-міністр 
України А. Яценюк 7,8 29,3 56,7 6,2 

Національний банк 
України 1,9 10,5 77,3 10,4 

 
 
Джерело: [8, с. 8]. 
 
В. Липинський учить, що в основі державної організації, а тим 

самим в основі громадянства, лежить авторитет: церковний, воєнний, 
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родинний або класовий. Тільки тоді, коли є загальновизнані автори-
тети, на яких може опертися влада, народжується держава. Класик 
політичної думки попереджав, що «без організації і без авторитетів 
нема громадянства, а єсть розпорошена, взаємно себе не знаюча і 
ненавидячи юрба рабів. Такою юрбою мусить правити з чужої Землі, 
з Метрополії, чуже організоване громадянство, чужа Держава, на те, 
щоб ця юрба сама себе весь час не різала [6, с. 66]. 

Розмірковуючи над проблемою шляхетності й аристократизму, 
брак яких В. Липинський вбачав у тогочасній українській еліті, він 
виокремлював «дві рівності» авторитету: рівність демократичну, яка 
руйнує авторитет, і рівність аристократичну, яка будує авторитет. 
Пояснюючи їх принципову відмінність, він зауважував, що в часах 
дегенерації Запоріжжя своїм виборним отаманам після виборів маза-
ли болотом голову і в руку, замість булави, вкладали очеретину. 
Таким способом вони символізували «принцип демократичної рів-
ності авторитету, мовляв, хоч Ти і на чолі, але Ти таке саме нічто-
жество і сміття, як і ми, і ми кожної хвилини можемо тебе скинути». 
Цей принцип пройшов у плоть і кров нашої нації і став предметом 
похвальних гімнів для наших істориків, політиків і цілої нашої де-
мократії, зауважував В. Липинський [9, с. 200]. 

 У лицарства, яке побудувало всі великі держави, продовжував 
свою думку вчений, був звичай «при пасуванню на лицаря ставати 
на коліна перед старшим, а так саме ставати завжди на коліна перед 
першим лицарем в державі, перед Монархом. І той Монарх міг дати 
наказ карати провинившогося лицаря, але не міг оддати наказу дати 
йому сто нагаєк, як це завжди робили сильні запорожські отамани 
зі свободолюбивими демократичними запорожцями». Підсумовуючи, 
він наголошував на тому, що коли ми хочемо сотворити Українську 
державу, «ми мусимо творити все зростаючі, а не так, як наша де-
мократія, все падаючі авторитети [9, с. 200, 201]. 

Як засвідчує світовий досвід, політичними провідниками у бо-
ротьбі за незалежність майже завжди виступає національна інтеліген-
ція. Однак у В. Липинського з цього питання була інша думка. 
Визнаючи, що тогочасна українська інтелігенція мала дуже великі 
заслуги перед нацією «на полі культурної аполітичної праці», він 
вважав, що до політичної праці інтелігенція українська «показала 
себе абсолютно нездатною» [3, с. 69]. Джерелом же формування 
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нової української еліти і провідною верствою у справі творення 
національної держави В. Липинський вважав хліборобський клас. 
Обґрунтовуючи цю тезу у відповіді на запитання Максима Гехтера 
16.09.1922 р., він писав, що єдиною за тогочасних економічних умов 
реальною державницькі і національно орієнтованою творчою силою є 
хліборобський клас, оскільки останній володіє «необхідною для 
всякої влади матеріальною силою: землею, і може виділити з себе 
національний державний апарат і національну армію» [10, с. 294]. 
Утім, відповідно до засад власної «класократичної теорії» В. Липин-
ський не обмежував коло правлячої еліти представниками лише 
зазначеного класу: «найкращі між хліборобами, найкращі між війсь-
ковими, найкращі між робітниками, найкращі між інтелігентами, 
найкращі між промисловцями і т. д. – ось нова українська аристо-
кратія» [2, с. 104]. На його думку, до провідної верстви мали входити 
не мітингові оратори, а практичні працівники, виробники конкрет-
ного продукту, а не демагоги. Мислитель вважав, що знайти найкра-
щих організаторів і залучити до державної праці не може «навіть 
найкраща виборна влада, бо вона перш за все мусить числитися не 
з талантом, а з партійним цензом людини» [3, с. 45].  

Вихід з цієї пастки В. Липинській вбачав у монархічній формі 
правління. На його переконання, тільки той, хто стоїть «понад всяки-
ми виборами й понад всякими партіями», той хто зацікавлений у 
зростанні і зміцненні держави, а не її використанні для власних 
потреб, хто несе за цю державу «не часову, а постійну аж до смерти і 
по смерти перед своїми нащадками відповідальність – тільки Гос-
подар Монарх захоче і зможе тих найкращих орґанізаторів знайти, 
до діла державного поставити, а негодящих – що не менше важно – не 
вяжучись ніякими партіями, від партацької роботи усунути» [3, с. 45]. 
Пошук «організаторів держави» передбачалося здійснювати на міс-
цях: по селах і волостях серед селянства, робітників, інтелігенції, 
поміщиків, міщанства у поєднанні з «якнайширшою децентраліза-
цією» [3, с. 45].  

Для сьогодення актуальність позначеної проблеми очевидна: 
абсолютизація принципу формування органів державної влади за пар-
тійною належністю, брак відповідальності та безкарність чиновни-
ків високого рангу призвели до суцільного руйнування економіки 
держави.  
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Оригінальність поглядів В. Липинського полягає у тому, що він 
відкидав засади традиційного монархізму і новонародженої демо-
кратії, будь-то демократія буржуазна, соціалістична або комуністич-
на. На його думку, ідея Українського Гетьманства – це ідея нового 
монархізму і нового аристократизму. Гетьманство, на його думку, має 
бути позбавлено вад «старого монархізму» у вигляді диктатури однієї 
касти. Водночас, воно мало стати символом єдності української нації 
і стояти «понад всіма кастами, партіями, класами» [3, с. 102–103]. 
Таким чином, гетьманську монархію вчений розглядав не лише у по-
літико-правових або політологічних термінах, як форму правління, а 
як головний чинник об’єднання політичного класу: «Нема гетьманст-
ва без класократичного устрою. Устрою, опертого на політичнім спів-
робітництві всіх класів, рівновазі між поступом і консерватизмом, і 
обмеженою Верховної Гетьманської влади законом, який стоїть 
над Гетьманом так само, як над всіми» [4, с. 24]. 

Шлях до об’єднання провідної верстви та успіх у справі розбу-
дови незалежної Української держав, як двоєдиного завдання, він 
вбачав у «сильній організації», наголошуючи на тому, що «наші 
люде не оцінюють для нашої будучини значіння ідеї й організації. 
Серед нашого схоатизованого громадянства тільки залізно спаяна 
догмою, сугестією і фанатичною єдністю група може послужити 
кристалізаційним ядром держави», писав він до Степана Гриневець-
кого 12,02.1930 р. [11, с. 335]. 

Протиріччя та суперечки в колі правлячих еліт і у наш час знач-
но ускладнюють процеси модернізації і ставлять під сумнів розбу-
дову в країні консолідованої демократії у найближчій перспективі. 
Тому сьогодні, як ніколи, актуальні роздуми вченого про забезпе-
чення єдності правлячого класу. В. Липинський, розмірковуючи над 
долею державності в Україні, вважав, що однією з головних причин 
того, чому не вдалося побудувати українську незалежну державу, є 
відсутність взаєморозуміння серед української еліти, її низькі мора-
льні якості, отаманство, «брак любові до своєї громади, натомість 
любов тільки до себе, свого «я»« [6, с. 63]. 

Мислитель в ім’я України закликав до єдності, яка базується 
на основі «безкомпромісової внутрішньої моралі. Які ж основи цієї 
моралі? Любов – що не значить коров’яче взаємолизання, а тоді 



0  

 388

НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 3-4(83-84) 

раптом рогом в бік. Покора, – що не значить хитрість і низькопоклон-
ство. Вірність – в серці, а не на язиці. І почуття спільності, а не 
злобне вишукування в оці ближнього пилинки… Коротко: шляхет-
ність, благородство» [6, с. 74]. «Нація, в який верхи не мають по-
чуття солідарності, не єсть нацією і не може мати держави», – писав 
він у листі до Опанаса Андрієвського від 3.07. 1927 р. [12, с. 169]. 
Тема єдності верхів порушувалася ним і в листі до іншого адресата, 
де він зазначав, що «люде взагалі, а наші більше, ніж инші, мають од 
природи нахил до сварки і розєднаня. І хто хоче, щоб ми мали колись 
свою державу на нашій землі, повинен про оцей нахил наших про-
відників до сварки і розєднаня твердо памятати» [1, с. 416]. 

У цьому контексті згадуються думки та настрої іншого видат-
ного українського вченого і держаного діяча Михайла Грушевського. 
У статті «Культура краси і культура життя» зі збірки «На порозі 
Нової України: Гадки і мрії» історик писав: «Коли я, … слухав на 
шевченківськім спектаклі чудові співи наших хорів, я плакав – але 
плакав не з радості! Ми не тільки гарно співаємо – ми таки занадто 
гарно співаємо в порівнянні з тим, що ми вміємо й можемо в інших 
справах. У нас занадто гарна література, музика, мистецтво в по-
рівнянні з нашим убожеством в громадській і політичній роботі! 
Справді, як легко у нас зібрати великий і гарно зоспіваний хор і як – 
виявилось – трудно зладити добрий, дисциплінований курінь на 
оборону український вільностей!» [13, с. 248–249].  

У кореспонденціях В. Липинського органічно поєднуються роз-
думи про минувшину, аналіз успіхів та невдач на шляху національ-
ного і державного будівництва, а також програмні засади (умови), 
за яких тільки й можливий успіх справи національного відродження. 
Так, у листі до редакції щоденної газети «Діло» 9.07.1929 р. він наго-
лошував, що усі недержавні нації, а також нації, які ще не сформовані, 
ставали націями державними шляхом довгої і непохитної боротьби за 
певну ідею. Не було в історії прикладу, щоб якась ідея перемагала 
швидко, наприклад, упродовж одного покоління. За його спостереже-
ннями, усі нації переходили через періоди занепаду, утім, перемагали 
ті, що «своїх неудачників і мучеників шанували та їх ідеям вірними 
аж до перемоги залишалися». В. Липинський був впевнений, щоб ста-
ти зрілою, державною нацією, «необхідний державницький ідеалізм, 
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опертий на релігії, на церкві, на вірі живій» [14, с. 444]. Отже, іншими 
підвалинами успішного державного будівництва є державницька ідео-
логія та релігія. 

Як правило, наступні генерації знаходять відповіді на питання, 
які ставлять попередні покоління. Але на питання, яке поставив 
В. Липинський, досі не маємо ствердної відповіді. Всякий знає, писав 
він до Д. Ґреголінського, що погубила нас сварка і брак єдності між 
нашими провідниками. І всякий повинен знати, що така сварка і брак 
єдності погубить нас знов, як настане наше наступне політичне Різд-
во: «Як же зробити, щоб оцієї сварки і розєднаня не було? Ось пи-
тання, над яким ми повинні думати повсяк час…» [1, с. 415–416]. 

Із оприлюдненням текстів листування видатного політолога та 
історика відкриваються нові можливості для поглибленого вивчення 
його наукової спадщини. Зміст кореспонденцій В. Липинського надає 
можливість простежити еволюцію його політичної доктрини, доз-
воляє побачити події, що відбувалися в Україні у цей період, мов би 
зсередини їх, дізнатися, як і чому не постала незалежна Українська 
держава. 

Аналіз політико-владних відносин, що склалися в країні, дово-
дить, що попри незалежність, більшість перешкод на шляху націо-
нального і державного будівництва мають суб’єктивний характер і 
залишаються у спадщину від традицій політичної боротьби часів 
Української революції першої чверті ХХ ст. Отже, думки й наукові 
концепти В. Липинського, його практичні рекомендації шляхів 
розбудови національної держави не втрачають актуальності і ви-
магають творчого переосмислення з позицій сьогодення. 
 
_______________________________ 
 

 
1. Липинський В. До Дмитра Ґреголинського. 16.ХІІ.1924 / В. Липинський // 

Листування В. Липинського / редактори: Я. Пеленський, Р. Залуцький, Х. Пе-
ленська та ін. – Т. 1. (А–Ж) – К. : Смолоскип, 2003. – С. 414–420. 

2. Попович М. В’ячеслава Липинський і український консерватизм / Миро-
слав Попович // В’ячеслав Липинський. Історико-політологічна спадщина і 
сучасна Україна. Студії. Т.1 / ред. Ярослав Пеленський. – Київ; Філадельфія, 
1994. – С. 42–52. 



0  

 390

НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 3-4(83-84) 

3. Залуцький Р. Листування В’ячеслава Липинського у західних архівах / 
Роман Залуцький // Листування В. Липинського / редактори: Я. Пеленський, 
Р. Залуцький, Х. Пеленська та ін. – Т. 1. (А–Ж) – К. : Смолоскип, 2003. – С. 33–81. 

4. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію ук-
раїнського монархізму. Повне зібрання творів, архів, студії. – Т.6. – Кн. 1 / ред.  
Я. Пеленський / В’ячеслав Липинський. – Київ; Філадельфія : АТ «Книга», 
1995. – 470 c. 

5. Липинський В. До Івана Волошина. 19.VІІ.1925 / В. Липинський // Лис-
тування В. Липинського / редактори: Я. Пеленський, Р. Залуцький, Х. Пелен-
ська та ін. – Т. 1. (А–Ж) – К. : Смолоскип, 2003. – С. 253–254. 

6. Липинський В. Хам і Яфет / В’ячеслав Липинський // Сучасність. – 1992. – 
№ 6. – С. 63–76. 

7. Липинський В. Націоналізм, патріотизм і шовінізм. (Лист п. В. Липин-
ського до п. Богдана Шемета, писаний у Райхенав дня 12.ХІІ. 1925 у відповідь 
на поставлене питання) / В. Липинський // Сучасність. – 1992. – № 6. – С. 76–78. 

8. Оцінка громадянами ситуації в Україні та стану проведення реформ, 
ставлення до політиків та суспільних інститутів, електоральні рейтинги. [Елект-
ронний ресурс]. Результати соціологічного дослідження. 6–12 березня 2015 р. – 
К. : Центр Разумкова – 12 c. – Режим доступу: http://www.uceps.org/upload/ 
1427287523_file.pdf. 

9. Липинський В. Мораль і політична дія / В’ячеслав Липинський // Консер-
ватизм : антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : Смолоскип, 1998. – 
С. 196–201. 

10. Липинський В. До Максима Гехтера. [Відповіді В. Липинського на за-
питання М. Гехтера]. Райхенау, 16.ІХ.1922 / В’ячеслав Липинський // Листування 
В. Липинського / редактори: Я. Пеленський, Р. Залуцький, Х. Пеленська та ін. – 
Т. 1. (А–Ж) – К. : Смолоскип, 2003. – С. 290–297. 

11. Липинський В. До Степана Гриневецького. Бадеґ, 12.ІІ.1930 / В. Липин-
ський // Листування В. Липинського / редактори: Я. Пеленський, Р. Залуцький, 
Х. Пеленська та ін. – Т. 1. (А–Ж) – К. : Смолоскип, 2003. – С. 334–337. 

12.  Липинський В. До Опанаса Андрієвського. 3.VІІ.1927 / В. Липинський // 
Листування В. Липинського / редактори: Я. Пеленський, Р. Залуцький, Х. Пе-
ленська та ін. – Т. 1. (А–Ж) – К. : Смолоскип, 2003. – С. 168–169. 

13.  Грушевський М. Культура краси і культура життя / Михайло Грушев-
ський // Політологія. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. : хрестоматія / за ред. О. І. Сем-
ківа. – Львів : Світ, 1996. – С. 248–253. 

14. Липинський В. «Нова Зоря» і ідеологія гетьманців. Лист до Редакції «Ді-
ла». Бадеґ, 9.VІІ.1929 / В. Липинський // Листування В. Липинського / редактори: 
Я. Пеленський, Р. Залуцький, Х. Пеленська та ін. – Т. 1. (А–Ж) – К. : Смоло-
скип, 2003. – С. 443–451. 

 



 

 391 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України 

Юрій Поліщук 
 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ  
НАПРИКІНЦІЇ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. 

 
У статті аналізується вплив модернізаційних процесів на со-

ціокультурні зміни, що відбулися у підросійській Україні наприкінці  
ХІХ – на початку ХХ ст. Розкриваються особливості її індустрі-
ального розвитку, процес урбанізації суспільства та його маргина-
лізація, міграційні процеси та їхній вплив на етносоціальну струк-
туру населення регіону. 

 Ключові слова: модернізація, соціокультурні трансформації, 
урбанізація, маргіналізація, соціальна структура, етнічна структу-
ра, міграційні процеси, українці, росіяни, євреї. 

Polischuk Yu. Sociocultural transformations in the Russian 
Ukraine late XIX – early XX century. The article analyzes the impact 
of modernization processes on social and cultural changes that have 
occurred in the Russian Ukraine in late XIX – early XX century. Revealed 
features of its industrial development, urbanization and its social 
marginalization, migration and their impact on ethno-social structure 
of the region. 

Key words: modernization, socio-cultural transformation, urbanization, 
marginalization, social structure, ethnic structure, migration, Ukrainian, 
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Національно-державне відродження України, укорінення в ній 

демократичних цінностей відбуваються у досить складних і супереч-
ливих умовах, що зумовлено революційністю багатьох соціально-
економічних і суспільно-політичних процесів, започаткованих у 
90-х роках. Як наслідок, до цього часу не проясненими залишаються 
світоглядні, ціннісні координати-регулятори людської поведінки і 
навіть взаємин між людьми. Це дуже сильно впливає не лише на сус-
пільно-політичне життя України, а й на її соціально-економічний 
розвиток. Для розуміння цих процесів надзвичайно цінним є не лише 
досвід інших країн, які пройшли таким шляхом, набутки їхніх нау-
ковців, які на різних етапах розвитку сучасного світу намагалися 
розробити теоретичні моделі переходу країн до нових політичних, 
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економічних і соціокультурних стандартів, а й власний досвід. Осо-
бливо це стосується періодів кардинальних змін при переході від тра-
диційного до індустріального суспільства, який пережила Україна на 
зламі ХІХ і ХХ ст. Адже, як зазначає І. Качановський, «історично 
базовані культурні різниці», що склалися в Україні наприкінці ХІХ – 
на початку ХХ ст. до цього часу пояснюють «більшу частину регіо-
нальних особливостей у політичних відмінностях і поведінці їхнього 
населення» [45]. 

Потрібно зазначити, що певну увагу перебігу трансформації ук-
раїнського суспільства приділяли вітчизняні історики. Зокрема, вони 
зібрали значний емпіричний матеріал щодо трансформаційних змін 
в Україні як в імперські часи, так і в радянську добу, узагальнили 
його. Серед їхніх робіт варто виділити дослідження Я. Грицака 
«Нарис Історії України: формування модерної української нації», в 
якому автор пропонує нову концепцію української історії модерної 
доби, показує вплив національного фактора на трансформаційні про-
цеси в Україні протягом ХІХ – ХХ століть [1]. Цікавим є матеріал 
Я. Грицака з промовистою назвою «Парадокси української модер-
нізації», в якій автор, аналізуючи розвиток українського суспільства  
в радянській модернізаційній парадигмі, доходить висновку, що «со-
вєтське керівництво впродовж 1920 – 1970-х років, з одного боку, 
змодернізувало українське суспільство, спричинивши появу україн-
ської адміністративної еліти, технічної інтелігенції та інших соціа-
льних груп, яких бракувало в ХІХ ст., а з другого – шляхом терору 
й русифікації свідомо перешкоджало просуванню українців вгору 
соціальною драбиною, тим самим сіючи зерно майбутнього росій-
сько-українського національного конфлікту» [2, с. 54]. 

Питанням суспільно-політичних змін в українському селі в пе-
ріод встановлення більшовицької диктатури і формування в Україні 
комуністичної системи присвячені роботи С. Маркової [3; 4]. Пробле-
мам радянської модернізації «пізнього сталінізму і хрущовської доби» 
присвятили свою роботу науковці Інституту історії України [5]. 

Низка авторів звернула увагу на регіональні особливості транс-
формаційних процесів у ХІХ – на початку ХХ ст. [6; 7; 44]. 

Досліджували особливості соціально-економічного розвитку 
та їхній вплив на соціокультурну сферу України цього періоду й 
західні науковці [13; 42; 43].  
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Проте питанням місця і ролі модернізаційної парадигми в істо-
ричному процесі досліджувалося недостатньо. Насамперед це сто-
сується соціокультурних трансформацій, які відбувалися на теренах 
України, що перебували під владою Російської імперії наприкінці 
ХІХ – початку ХХ ст.  

Враховуючи вищезазначене, автор поставив перед собою зав-
дання дослідити це питання.  

Загальновідомо, що модернізація – це перехід від традиційного 
суспільства до сучасного. Це комплексний процес, що охоплює усі 
сторони суспільного життя (економічну, соціальну, політичну, куль-
турну). Під час модернізації менш розвинуті країни набувають рис 
більш розвинутих. Обов’язковими атрибутами модернізації є при-
ватна власність і ринок, особливо світовий. Одночасно велику роль 
відіграє цивілізаційний фактор (традиції, ціннісні установки, мен-
талітет), який значною мірою визначає здатність до модернізації 
«приймаючої» культури [8, с. 5].  

Потрібно зазначити, що більшість науковців вважає, що в ро-
сійській імперії взагалі і в підросійській Україні зокрема у другій по-
ловині ХІХ ст. намітилися певні модернізаційні зрушення. Особливо 
інтенсивно цей процес відбувався наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
На думку російських дослідників, модернізація в Росії мала «наздо-
ганяючий» характер і відрізнялася від загальновизнаних світових 
стандартів. Цій моделі модернізації, яку науковці охрестили «імпер-
ською», були характерні: вибіркове запозичення техноголічних, го-
ловним чином військово-промислових досягнень більш розвинених 
держав в обмін на вивіз сировини; одночасне посилення експлуатації 
власного народу архаїчними, добуржуазними методами; зростаюча 
централізація і бюрократизація управління [9, с. 36 – 41].  

Модернізаційні зміни кінця ХІХ – початку ХХ ст. науковці повя-
зують з діяльністю С. Вітте, який у цей час почергово обіймав посади 
міністра шляхів сполучення, міністра фінансів, голови кабінету міні-
стрів. На цих посадах він прагнув «модернізувати напівфеодальну 
Росію у «всестанову монархію», у державу з більш сучасною по-
літичною і, перш за все, економічною структурою…, а це створить 
можливості для проведення назрілих соціальних реформ» [10, с. 334]. 
Для реалізації цих ідей С. Вітте здійснив низку кардинальних ре-
форм. Серед них – грошова реформа (введено грошовий золотий 
обіг), введення державної монополії на продаж горілки тощо.  
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Звернув увагу С. Вітте і на найбільш консервативну частину еко-
номіки Росії – сільське господарство. Він виступав за «перетворення 
селянина з «напівперсони у персону», тобто за відміну таких фео-
дальних пережитків, як тілесні покарання, селянська община, общин-
не землеволодіння, реформування місцевого селянського самовряду-
вання тощо. На його думку, «сільськогосподарське питання можна 
було вирішити через особисту ініціативу і підприємливість сільських 
господарів». Крім того, С. Вітте виступав за приватну власність на 
землю, пропонував активізувати діяльність Селянського поземельно-
го банку, розширивши його позичкову діяльність для усіх бажаючих і 
сприяти переселенню селян з густонаселених регіонів на неосвоєні 
землі [10, с. 334]. Свої підходи С. Вітте, незважаючи на жорсткий 
спротив реакційних кіл, намагався реалізувати на практиці. «Особ-
лива нарада з питань сільськогосподарської промисловості», яку 
він очолив, розробила спеціальну програму з нагальних проблем ре-
формування сільського господарства [11, с. 5 – 6]. У березні 1903 р. 
з’явився указ про відміну на селі кругової поруки. Влітку 1904 р. 
уряд полегшив умови переселення селян у Сибір, на Далекий Схід 
і Середню Азію, відмінив тілесні покарання селян, що здійснювалися 
за рішеннями волосних судів [12, с. 40]. Тобто, С. Витте ще задовго 
до початку столипінської аграрної реформи намітив її основні нап-
рями і робив спроби модернізувати село. 

Найважливішим компонентом модернізації Російської імперії 
стала індустріалізація, яка особливо активно відбувалася в останній 
третині ХІХ ст. Вона мала безпосередній вплив на розвиток україн-
ських земель. Адже наприкінці ХІХ ст. темпи промислового будів-
ництва тут були найвищими у Європі, а сама Україна стала одним 
з найбільш економічно розвинутих регіонів Російської імперії. Тут 
сформувалися цілі промислові райони, що мали загальноімперське 
значення. Зокрема, центром вугільної промисловості став Донецький 
басейн (Донбас), залізорудної – Кривий Ріг, марганцевої – Нікополь-
ський басейн, металургійної – Донбас і Придніпров’я, цукрової – 
Правобережжя і частково Лівобережжя [13, с. 256 – 258].  

Як зазначалося вище, однією зі складових модернізації суспіль-
ства є соціальні зміни. Модернізація в соціальній сфері передбачає 
урбанізацію суспільства (стрімке збільшення кількості міського на-
селення) і його маргіналізацію (втрата певною частиною населення 
свого соціального статусу). Ці процеси до повної мірі проявилися в 
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Російській імперії взагалі й підросійській Україні зокрема. Так, з 1863 
по 1914 р. кількість міського населення в європейських губерніях 
Росії зросла з 6105 тис. осіб [14] до 18596,8 тис. [15], тобто більш ніж 
утричі. Ще більш вражаючими темпами зростало міське населення 
в Україні. Якщо на початку ХІХ ст. в її містах проживало 375 тис. 
мешканців, то в 1897 р. – уже понад 3 млн, тобто більш ніж у 8 ра-
зів [46, с. 47–48]. При цьому спостерігалися певні регіональні особ-
ливості. Так, якщо у Києві за другу половину ХІХ ст. кількість насе-
лення зросла у 7,6 раза, то в Катеринославі – у 10,6, а в Харкові і 
Одесі – трохи більше ніж у чотири рази [16, с. 90–91]. Значне зрос-
тання було зафіксоване і в інших містах підросійської України, яких 
офіційна статистика на початку ХХ ст. нараховувала 130 [17, с. 176]. 
Відомий російський статистик і демограф кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
В. Михайловский пояснював це «швидким розвитком промисловості 
у Південно-Західному краї імперії» [18, с. 156].  

Потрібно зазначити, що модернізаційні процеси, які охопили під-
російську Україну, внесли зміни в етнодемографічну ситуацію в ре-
гіоні. З 1863 до 1897 р. кількість населення підросійської України 
збільшилася з 13,4 млн осіб до 23,4 млн [17, с. 175]. Значною мірою 
цьому сприяв природний приріст, але не потрібно забувати й інші 
чинники. Насамперед це стосується міграційної політики царизму, 
яка стала одним із визначальних інструментів інтеграції України в 
російське імперське тіло, її русифікації. Зокрема, російська влада 
за допомогою пільг і привілеїв заохочувала переселення на терени 
України представників інших національностей (німців, чехів, греків, 
болгар, сербів тощо). Особливо це стосувалося росіян, яким при-
щеплювалися усвідомлення належності до панівної державної нації, 
«почуття нібито історичної правомірності їхньої зверхності над лю-
дьми інших національностей» й історичного права на українські 
землі [19, с. 109]. У той же час українців, які, на думку російської 
влади, «хоча і рідні брати…, але все-таки… дуже… одріжнялися усім 
своїм життям і своїми звичаями» [20, с. 39], практично виштовхували 
зі своєї етнічної території. Це саме стосувалося поляків та євреїв. Осо-
бливо активно це відбувалося в процесі реалізації столипінської 
реформи. Результатом такої політики стала певна зміна етнічної 
структури населення. Зокрема, до початку ХХ ст. у підросійській 
Україні до 72,6 % зменшилася частка українців у загальному загалі 
населення регіону, до 1,6 % – частка поляків, до 8 % – частка євреїв. 
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Натомість до 11,8 % зросла частка росіян, у регіоні з’явилися німці – 
2,3 % від загальної кількості населення підросійської України, чехи – 
0,2 % [21, с. 48 – 49; 42, с. 20]. При цьому постійно зростала кіль-
кість українців, які мешкали за межами України. Так, у Сибіру і на 
Далекому Сході частка українців з 1897 р. до 1917 р. збільшилася з 
3,9 % до 8,4 %, а чисельно – з 223,9 тис. до 899,3 тис. осіб. Майже 
половина з них мешкала на Далекому Сході, де їх частка зросла з 
5,9 до 21,7 %. До 7,1 % збільшилася частка українців у Казахстані 
та Середній Азії [22, с. 155 – 156; 23, с. 260].  

Усе ж, незважаючи на значний відтік українського населення 
за межі України, воно тут усе ще домінувало. Найбільш «українсь-
ким» за складом населення у 1897 р. було Лівобережжя – 80,9 %, за 
ним розташувалося Правобережжя – 76,9 %. Найменш «українсь-
ким» був Південь – 56,0 % [42, с. 20]. Серед губерній перед тут 
вели Полтавська (94,1%), Харківська (85,7%), Подільська (80,1%), 
Київська (76,5%) [24, с. 23 – 24]. Дещо менше українців мешкало 
на Півдні України, але й тут, незважаючи на політику російського 
царизму, їхня кількість дещо зросла. Так, якщо за переписом 1897 р. 
на території Катеринославської, Херсонської і Таврійської губерній 
мешкало 3529,5 тис. українців, то в 1917 р. – уже 5112,2 тис. [22,  
с. 155 – 156]. Такий незначний, порівняно з іншими українськими 
губерніями, відсоток українського населення пояснюється інтенсив-
ною індустріалізацією регіону і стимулюванням російським царизмом 
переселення сюди представників неукраїнських етносів і насамперед 
росіян. Особливо активно цей процес охопив міста і промислові 
райони, де головним джерелом поповнення населення були «прийшлі 
елементи». Так, у містах Катеринославської губернії перепис 1897 р. 
зафіксував 241 тис. міських мешканців, з них 125,7 тис. (52,1%) не 
були місцевими уродженцями, в містах Київської губернії таких 
було 48,3%, Таврійської – 49%, Херсонської – 45,7%, Волинської – 
37,5%, Харківської – 37,2%, Полтавської – 32,8%, Чернігівської – 
23,6% [16, с. 133].  

Як наслідок, частка українців у великих містах була незначною. 
Зокрема, на початку ХХ ст. українці становили 30,3% міського насе-
лення України, росіяни – 34,1%, євреї – 27%, представники інших 
етносів – 8,6% [25, с. 318]. Більш того, ця частка постійно зменшу-
валася. Так, якщо у 1874 р. у Києві українці становили 30 % населен-
ня, то в 1897 р. – уже 22 %, а в 1914 р. – 16 %. У 1897 р. в Одесі 
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проживало лише 9 % українців, у Катеринославі – 16 %, а в Харкові – 
26 % [26, c. 130].  

Дещо інша ситуація склалася в невеликих містах, які індустріа-
лізація зачепила меншою мірою. Наприкінці ХІХ ст. у містах з 
населенням від 2 до 15 тис. мешканців українці становили половину 
населення, від 15 до 50 тис. – третину, а у великих містах (більше 
50 тис. жителів) – менше 20 % [42, c. 28]  

Взагалі ж, підрахунки показують, що лише 5,6 % підросійських 
українців жили в містах. Таким чином, ступінь їхньої урбанізації був 
значно меншим, ніж у росіян (15,9 % по усій Російській імперії). 
Таким чином, домінуючим населенням найбільших міст підросійсь-
кої України були неукраїнці. Так, за переписом 1897 р. у містах з 
населення 100 тис. жителів і більше проживало 53,4 % росіян, 21,6 % 
євреїв, 15,9 % українців і 9,1 % представників інших етносів [42, c. 76]. 
При цьому різниця щодо частки росіян у них була незначною (у Хар-
кові проживало 63 % росіян, у Києві – 54 %, в Одесі – 49 % від 
загальної кількості мешканців) [26, c. 130]. Тому адміністративна, 
військова, економічна, культурна еліта переважно складалася не з 
українців, а росіян і євреїв (69,2 %) [42, c. 69]. Як наслідок, слабка 
українська присутність у містах вкупі з дискримінаційною політикою 
російського царату щодо української мови та культури, про що багато 
писалося як автором цієї статті, так й іншими дослідниками (І. Гирич, 
Н. Щербак та ін.), сприяли тому, що міста утворювали середовище 
для русифікації нечисленних українців, які там проживали. 

Виникає питання: чому українські міста не були українськими? 
Сучасний український історик О. Куриленко, пояснюючи таке ста-
новище, пише, що «для українців є характерним те, що вони були 
найменш урбанізованим етносом у регіоні. Частково такий стан пояс-
нюється тим, що українство тотально домінувало в сільській міс-
цевості, де етнос... був інтегрованим у природне середовище, мав 
відповідні сільськогосподарські уміння, навички, традиції. Також це 
можна пояснити тим, що в міських ремеслах і заняттях українці від-
чували конкуренцію інших етносів» [27, c. 185]. Дещо інше пояс-
нення дає О. Реєнт. На його думку, це не є українською традицією, а 
пояснюється колоніальним становищем підросійської України і колоні-
заторською національною політикою російського царизму [19, с. 109]. 
Більш детально над цією проблемою працював канадський політолог 



0  

 398

НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 3-4(83-84) 

українського походження Б. Кравченко. Зокрема, в книзі «Соціальні 
зміни і національна свідомість в Україні ХХ століття» він, відштов-
хуючись від того, що наприкінці ХVII ст. переважну більшість мі-
ського населення в Україні становили українці (на Правобережжі – 
приблизно 70 %; на Лівобережжі ця цифра була ще вищою) [47, с. 106], 
аргументовано доводить, що вимивання українців з міст було резуль-
татом соціально-економічної політики російської влади, а найсерйоз-
нішою перешкодою урбанізації було кріпацтво. Як результат, «до 
реформи 1861 р. міста України набули російського характеру, а ро-
сійська мова стала мовою торгівлі. Щоб вижити в містах, українці 
мусили інтегруватися у цю культуру» [42, с. 34]. Індустріальний 
розвиток Півдня України мало що змінив у становищі українців. 
Б. Кравченко це пояснює тим, що «галузі промисловості, що з’яв-
лялися в українських степах, не були продуктом природного роз-
витку. Їхню появу не підготували ні століття накопичення капіталу, 
ні проникнення капіталістичних відносин у пори українського суспі-
льства. Промисловість зростала тому, що її розвивав західний 
капітал… Техніки та інженери прибували з Європи, а основна маса 
робочої сили набиралася з Росії, бо в Україні її було обмаль. Сти-
мульований державою розвиток промисловості в Росії і природа 
російських аграрних відносин підготували армію кваліфікованих 
робітників… (93 % українських мігрантів становили некваліфіковані 
чорнороби; 50 % російських – кваліфіковані і напівкваліфіковані 
робітники)» [42, с. 37]. Тому, на думку Б. Кравченка, український 
селянин не йшов працювати на шахту чи завод не через «любов до 
землі», не тому, що він «дорожив своєю людською гідністю». «Ця 
гідність мала значно кращий шанс зрости на найвищих в імперії 
міських доходах, ніж на сільськогосподарських статках, що були 
серед найнижчих». І далі він доходить висновку: «Спадок еконо-
мічної відсталості й тягар низького культурного рівня змушували не 
конкурентоспроможного українського селянина, навіть на Катери-
нославщині, мігрувати до Сибіру в пошуках кращої долі, замість 
того, щоб перейти десяток кілометрів до найближчої заводської 
брами» [42, с. 37].  

Наведений матеріал свідчить, що реформи другої половини 
ХІХ – початку ХХ ст. справляли значний вплив на етнодемографіч-
ну ситуацію в Україні, оскільки ввели на її територію значну кіль-
кість неукраїнського населення. Особливо це проявилося в її містах, 
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індустріальних центрах, які, де-факто не були українськими і де 
безроздільно панувала російська культура, російська мова. 

Модернізаційні зміни, що проходили в Російській імперії напри-
кінці ХІХ – на початку ХХ ст., суттєво зачепили соціальну струк-
тури її населення. Насамперед це проявилося в підриві основ станової 
системи, яка віками існувала в Росії. Зміни відбувалися як у кількіс-
них, так і якісних параметрах.  

У ХІХ ст. законодавство Російської імперії визначало чотири 
головні стани – дворяни, духовенство, міські обивателі (міщани) та 
сільські обивателі (селяни). Насправді станових категорій було значно 
більше. Так, серед дворянства виділялися дворяни спадкові й осо-
бисті. З дворянським станом перетиналася особлива соціальна кате-
горія – чиновники. Духовенство поділялося на біле і чорне (мона-
шенствуюче). Міські обивателі також поділялися на декілька груп: 
почесні громадяни (спадкові та особисті), купці, цехові ремісники. 
Був також особливий військовий (солдатський) стан, до якого вхо-
дили нижчі військові чини, «безсрочноотпускні» та відставні солдати 
зі своїми сім’ями. Особливою категорією сільських обивателів були 
козаки. Оскільки частина сільських обивателів постійно проживала 
в містах, то їх зараховували до категорії міських селян. Значна час-
тина населення, яку не зачисляли до жодної з вищеназваних кате-
горій, позначалася терміном «різночинці» [28]. Досить часто між 
різними категоріями населення не було чітких розмежувань, не ви-
падково відомий російський статистик М. Рубакін на початку ХХ ст. 
писав, що «у нас не рідко зустрінеш людину, яка і сама не знає, до 
якого стану вона належить» [29, с. 53].  

Ліберальні реформи другої половини ХІХ ст. і промисловий 
переворот внесли корективи в юридично закріплену чотиричленну 
станову систему. Зокрема, міська реформа 1870 р. ліквідувала міські 
стани. У той же час у містах утворилася тонка верства світської інте-
лігенції з адвокатів, викладачів середньої і вищої школи, письменни-
ків, діячів мистецтв, лікарів, журналістів. Хоча вона і була в Украї-
ні багатоетнічною, але чисельно тут домінували росіяни та євреї, а 
українці становили лише 16 % юристів, менше чверті вчителів, 10 % 
письменників та артистів [42, с. 58]. При цьому, як пише Є. Чикален-
ко, «українці були практично відсутні у вищих ешелонах інтелігенції, 
а значилися переважно серед так званого третього елементу, тобто 
сільської інтелігенції та спеціалістів без вищої освіти» [48, с. 289]. Це 
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підтверджують і результати перепису 1897 р. Наприкінці ХІХ ст. 
три чверті українців, які мали професії, пов’язані з розумовою пра-
цею, проживали в сільській місцевості. До того ж, українська інтелі-
генція непропорційно розміщувалася по території підросійської 
України. Наприклад, 45 % українців, які працювали в державних 
установах, і понад 40 % учителів жили на Лівобережжі [42, с. 58].  

Наприкінці ХІХ ст. на повний голос заявили про себе буржуазія 
(підприємці) і пролетаріат (наймані працівники). Процес формування 
буржуазії як у цілому в Російській імперії, так і в підросійській Ук-
раїні мав певні особливості й відрізнявся від західноєвропейського.  

По-перше, тут ця верства формувалася за сприяння і під контро-
лем царату. Зростаючи в умовах «наздоганяючої модернізації», вона 
була залежною не стільки від коливань на ринках сировини, капі-
талів, товарів, як це було в Європі чи Америці, скільки від змін у 
політиці самодержавства.  

По-друге, поява підприємців на тій чи іншій території та їхня 
спеціалізація багато в чому визначалися загальним рівнем розвитку 
економіки, становищем конкретного регіону в системі всеросійсько-
го ринку. Зокрема, на Правобережжі, в першу чергу на Київщині та 
Поділлі, великий капітал в основному зосередився на переробці сіль-
ськогосподарської продукції, особливо у цукровій промисловості, на 
Донбасі – видобутку вугілля, на Півдні – видобутку залізної, мар-
ганцевої руд і виплавці металу.  

По-третє, буржуазія в підросійській Україні була багатоетніч-
ною, на що дуже впливали як політика царизму, історичні особли-
вості розвитку регіонів, так і особливості їхнього господарського 
розвитку. Зокрема, основним джерелом формування підприємни-
цького прошарку в український губерніях Правобережжя були: 
«обуржуазнене» російське і польське дворянство, яке перейшло на 
капіталістичні методи господарювання; купці, скупники, лихварі 
(зазвичай євреї і росіяни), які зуміли пристосуватися до нових еко-
номічних умов; заможні німецькі та чеські колоністи, українські 
селяни, які орієнтували своє виробництво на ринок і використовували 
найману робочу силу. Матеріали перепису 1897 р. дають можливість 
визначити кількість осіб, які використовували найману робочу силу в 
губерніях підросійської України. Вони, зокрема, свідчать, що на Во-
лині наприкінці ХІХ ст. 8985 осіб мали від 2 до 5 найманих робіт-
ників і 432 – більше 6 [30, c. 6 – 8]. Перепис також показав, що в 
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губернії 11009 осіб жили за рахунок прибутків з капіталів. Най-
більше серед них було євреїв (42,7 % від загальної кількості), за 
ними розташувалися поляки (24,7 %), росіяни (15,5 %), українці 
(13,4 %) [30, c. 154 – 171].  

Дещо інша ситуація склалася на Сході і Півдні. Згідно з пере-
писом 1897 р. у цих регіонах 44,6 % фабрик належали росіянам, 
28,7% – українцям, 17,4% – євреям, 3,6% – іноземцям (німцям, 
французам, бельгійцям тощо) і 5,7 % представникам інших етносів, 
які тут мешкали [13, с. 255]. Взагалі ж у підросійській Україні на 
початку ХХ ст. нараховувалося 111626 осіб, які жили «за рахунок 
прибутків із капіталу чи нерухомості». З них лише 29 % були 
українцями [42, с. 55]. 

На початку ХХ ст. модернізація промисловості підросійської 
України привела до значного зростання промислового виробництва, 
появи великих підприємств, їхньої концентрації. Почали виникати 
монополістичні об’єднання. Головну роль у цьому процесі відіграли 
іноземці, які активно вкладали свої кошти у промисловий розвиток 
підросійської України. Так, із 15 великих металургійних заводів 
України – 9 належало французько-бельгійським підприємцям, 2 – 
німецьким, 1 – англійським, 3 – російським. Процес синдикалізації 
проходив разом з концентрацією певних виробничих галузей і 
зрощуванням промислового капіталу з банківським. Наприкінці 
ХІХ ст. банки контролювали 50 % капіталів металургійної і 60 % 
вугільної промисловості підросійської України. На жаль, Україна не 
мала самостійної банківської системи і на її території існували тільки 
філії московських і петербурзьких банків. На думку Б. Винара, це 
було ще одним проявом колоніальної залежності підросійської 
України [31, с. 41].  

Значну роль в економічному житті підросійської України віді-
гравало купецтво, яке досить часто вело перед у модернізації як 
економічного життя регіону, так і суспільного. Протекціоністська 
позиція С.-Петербургу щодо розвитку власне російської торгівлі 
призвела до того, що російське купецтво уже в середині ХІХ ст. 
посідало домінуючі позиції в торгівлі України [32, с. 18]. Матеріали 
перепису 1897 р. підтвердили це. У підросійській Україні «торгівлею 
і комерцією» в основному займалися росіяни і євреї (86,9 % від загаль-
ної кількості купців). Українців серед них було лише 13,1 % [42, с. 69].  
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Відміна кріпосного права привела до утворення великого про-
шарку людей, які були позбавлені засобів виробництва й існували 
за рахунок продажу своєї робочої сили. Найбільш інтенсивно у бік 
класової соціальної структури еволюціонував Донбас і Південь Ук-
раїни, що зумовлювалося активною індустріалізацією цих регіонів. 
На це вказують показники їхнього промислового розвитку. За сорок 
пореформених років видобуток вугілля тут зріс у 112 разів. На Півдні 
і Донбасі за цей час було створено близько 300 великих і середніх 
промислових підприємств [6, с. 53]. Це сприяло значному притоку 
сюди переселенців з інших губерній імперії і в першу чергу вели-
коросійських. Адже С.-Петербург прагнув перетворити Південь 
України на територію з домінуванням не лише «російського духу», 
а й переважанням тут великоросійського населення. Для цього було 
розроблено цілий комплекс заходів [33, с. 51]. Були й об’єктивні при-
чини активного переселення росіян на ці терени. До них варто віднес-
ти більш низькі ціни на землю, ніж у Центрально-Чорноземному 
районі Росії, а також значна потреба в робочих руках, які, до того ж, 
краще оплачувалися, ніж у Росії. 

Така політика досить швидко дала свої результати. Лише на 
Катеринославщині з 1870 до 1914 р. кількість робітників збільшилася 
у 41 раз [16, с. 193]. Схожа тенденція спостерігалася й в інших райо-
нах Півдня України. Як наслідок, протягом другої половині ХІХ ст. 
населення тут збільшувалося у п’ять разів швидше, ніж у решті 
регіонів Російської імперії. Основні потоки переселенців ішли з 
російських (46,7 %) та українських (37,9%) губерній. Близько 40 % 
мігрантів осідало в містах [34, с. 86]. Усе це впливало на етнічну 
структуру населення цих регіонів. Так, перепис 1897 р. засвідчив, 
що тут мешкали представники більш ніж тридцяти етнічних груп. 
Поряд із традиційними групами (українці, росіяни, білоруси, євреї) 
тут ми бачимо «екзотичних» для України – французів, англійців, 
італійців, шведів, голландців, норвежців, що, на нашу думку, було 
наслідком названої вище індустріалізації. Все ж найбільше тут меш-
кало українців – 62,5 % (на 12,5 % менше, ніж у середині ХІХ ст.) і 
росіян – 24,2 % (на 10,7% більше, ніж у середині ХІХ ст.) [35, с. 74 – 
75; 36, с. 102 – 105]. 

У професійному плані українці і надалі віддавати перевагу сільсь-
кому господарству (61,8% зайнятих у землеробстві і тваринництві ста-
новили українці, 18,3% – росіяни, 8,6 % – греки, 5 % – німці) [37, с. 20]. 
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Натомість росіяни віддавали перевагу промисловому виробництву. 
Так, за матеріалами перепису 1897 р. в гірничозаводській промисло-
вості краю росіяни становили 74 % робітників, а українці – 22 %.  
У металургії це співвідношення дорівнювало 69 % і 20 %, відповід-
но [6, c. 105]. Причини цього ми розглядали вище. Крім того, варто 
додати, що промисловці з більшою охотою брали на роботу людей 
без «земельного тягаря» і з певними професійними навичками, тобто 
безземельних селян з Росії, оскільки були зацікавлені в постійних 
працівниках, які не будуть періодично відлучатися на сільськогос-
подарські роботи.  

На Правобережжі (можливо, за винятком Київщини) пролетаріат 
почав формуватися пізніше, ніж на Сході та Півдні України. Це від-
бувалося за рахунок кількох джерел. Насамперед – це селянство, як 
правило, українське. Недостатнє забезпечення селянських госпо-
дарств землею, відсутність робочої худоби та інвентаря, податковий 
тиск змушували селян іти на заробітки до міст, містечок, де був 
певний попит на робочу силу. 

Промисловий пролетаріат формувався також за рахунок соціаль-
ного розшарування у кустарній промисловості, де дрібні ремісники 
(зазвичай єврейські) все більше бідніли і поступово перетворювалися 
на найманих робітників.  

Певну частину робітництва давали й міграційні рухи. Насампе-
ред це стосувалося Київщини, де більше 6 % робітників були ро-
сіянами, які прибули сюди з великоросійських губерній [38].  

Такі джерела формування найманих робітників визначили їхню 
етнічну належність. Так, на Волині наприкінці ХІХ ст. у загальній 
кількості найманих робітників за чисельністю перше місце займали 
українці (майже 40 %), друге – євреї (трохи менше 35 %) і третє – 
росіяни [30, c. 154 – 168].  

Індустріальний розвиток, зростання міст, земська та інші ре-
форми мали певний вплив на стан освіти і культурний розвиток 
України. У першу чергу це проявилося в галузі освіти. Якщо у 
1869 р. на 1 тис. населення у початкових школах навчалося 6 дітей, 
у 1885 р. – 22, то в 1896 р. – 29. Загалом у 1890-х рр. у підросійській 
Україні нараховувалося 16818 початкових шкіл. Незважаючи на 
певний прогрес, цього було недостатньо. Так, на Правобережжі у 
1902 р. 2 млн дітей шкільного віку залишалися без освіти (83 % усіх 
дітей шкільного віку). Значно краща ситуація була на Лівобережжі 
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і на Півдні України, де досить активно діяли земства, які опікувалися 
3200 школами. У цих регіонах початковою освітою було охоплено 
майже половину дітей шкільного віку [13, с. 306].  

Дещо покращилася ситуація й з середньою освітою. Якщо на 
початку 1900-х рр. у підросійській Україні було 129 гімназій і 19 реа-
льних училищ, то на 1 січня 1914 р. – уже понад 300 гімназій і більше 
40 реальних училищ [13, с. 307]. Усе ж цього було недостатньо.  
В українських губерніях переважна більшість населення напередод-
ні Першої світової війни залишалася неграмотною. Дещо кращою 
була ситуація на Катеринославщині, де третина мешканців мала ос-
віту. В інших регіонах ця цифра не перевищувала 20 % [13, с. 308]. 
Ця особливість, на нашу думку, пояснюється впливом тих модерніза-
ційних процесів, які більшою мірою охопили саме Південь України.  

При цьому намітилися значні регіональні особливості. Зокрема, в 
Центральній Україні, Слобожанщині це привело до зростання кіль-
кості й активності української національно свідомої інтелігенції. Її 
представники почали створювати культурно-освітні організації, які 
активно боролися за українську мову, культуру. Навіть такі, на пер-
ший погляд, далекі від цих питань організації, що були прямим 
продуктом модернізаційної парадигми, як кооперативи, на думку 
В. Сарбея, стали «школою виховання національної самосвідомості 
і прикладом служіння інтересам українського народу» [17, с. 249]. 
Це дало певні результати. Царський уряд змушений був послабити 
політику переслідування української мови, послабивши дію «забо-
ронних актів 1876 та 1881 рр. стосовно україномовної наукової, 
популярної та публіцистичної літератури зі збереженням обмежень 
щодо української мови у сфері освіти, у судочинстві адміністрації та у 
духовному житті» [39, с. 404 – 411]. Пішов на поступки і Святий 
Синод Російської православної Церкви, дозволивши друк українсь-
кого перекладу Євангелія, поданий його автором П. Морачевським 
на цензурний дозвіл ще у 60-х рр. ХІХ ст. [17, с. 278]. Деякі вчителі 
початкових шкіл почали самі переходити на українську мову навчан-
ня. Проте ці послаблення тривали не довго. 20 січня 1910 р. міністр 
внутрішніх справ П. Столипін підписав циркуляр, яким заборонялася 
реєстрація «інородчеських», у тому числі й українських, національ-
них, культурно-просвітницьких товариств, які, на думку високопоса-
довця, становили загрозу для громадської стабільності і державної 
безпеки [39, с. 457]. Незважаючи на важкі наслідки для українського 
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національно-культурного розвитку, на думку В. Шандри, цей цир-
куляр «став першим офіційним визнанням з боку вищої влади імперії 
окремішності української нації від російської. Циркуляр спростовував 
офіційну доктрину «о триединстве русского народа» [39, с. 306]. 

Дещо інша ситуація намітилася на Донбасі, який, як ми уже заз-
начали, йшов в авангарді промислового розвитку Російської імперії. 
На початку ХХ ст. серед владних кіл імперії і навіть серед російської 
інтелігенції набув поширення підхід, що розвиток капіталізму в імпе-
рії неминуче зумовлюватиме посилення позицій «загальноросійської 
мови і культури» серед українського населення. «Капіталізм розмов-
ляє і буде розмовляти не малоруською, а російською мовою», тож, 
втішалися поборники політики асиміляції, це неминуче призведе до 
денаціоналізації українців та їхньої природної русифікації [40, с. 386]. 
До певної міри це виправдалося на Донбасі. Мігранти з Росії та Ук-
раїни, потрапивши у нові для себе умови, суттєво змінювали свої 
культурні характеристики. Ось як описує цей процес радянський 
історик С. Потолов: «Із перетворенням селян-відхідників на промис-
лових робітників відбувалися зміни як у побуті, так і в усьому їх-
ньому фізичному і духовному образі. Вони приходили працювати 
на Донбас у селянському домотканому вбрані, але невдовзі вже мали 
все придбане: міські костюми, кашкети, черевики тощо, як самі каза-
ли «перелицьовували себе на місто» [41, с. 86]. Ці перетворення 
пояснюються тим, що в індустріальному суспільстві місто домінує 
над селом і риси міського способу життя захлеснули переселенців 
як українців, так і росіян. Домінуючою ж стала російська мова, як 
мова влади і більшості міських мешканців. Вплив російської куль-
тури на цей процес не потрібно переоцінювати, оскільки на Дон-
басі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. одна школа припадала на 
2040 мешканців, одна церква – на 3094 мешканців, а один шинок – 
на 570 мешканців [34, c. 87]. Як наслідок, найпомітнішою рисою 
культури населення Донбасу уже на початку ХХ ст. було доміну-
вання російської мови за повсюдного побутового російсько-україн-
ського білінгвізму. Результатом цього стала поява так званого сур-
жика. Склалася парадоксальна ситуація, за якої Донбас та і весь 
Південь «географічно повністю і демографічно в більшості були 
українськими», але в інших відношеннях не вистачало усвідомлен-
ня «українськості» цих земель навіть у середовищі української 
інтелігенції [33, с. 55]. 
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Наведений вище матеріал засвідчує, що у другій половині ХІХ – 
на початку ХХ ст. на фоні ліберальних реформ і швидкого промис-
лового розвитку в Російській імперії намітилися певні модернізаційні 
зрушення, що охопили не лише економіку, а й соціокультурну сферу. 
При цьому модернізація тут мала «наздоганяючий» характер і від-
різнялася від загальновизнаних світових стандартів. Найважливішим 
її компонентом була індустріалізація, яка мала безпосередній вплив 
на розвиток підросійської України. Саме під її впливом тут почали 
зростати міста, посилилися міграційні процеси, активізувався роз-
виток освіти і підвищився освітній рівень населення, змінювалася 
його соціальна й етнічна структура. Зрозуміло, що не можна відки-
дати колонізаторську політику російського царату, спрямовану на 
перетворення України в територію «русского мира». 

Усе це закладало основи регіональних особливостей не лише 
економічного життя, а й соціокультурного розвитку, які й сьогодні 
до певної міри диктують ті протиріччя, що існують у підходах, бачен-
нях, поведінці населення окремих регіонів, особливо Донбасу, щодо 
майбутнього України. 
 
_______________________________ 
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