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ВСТУП 
 
В розвитку будь-якого суспільства трапляються моменти 

біфуркації, проходження через які вимагає напруження усіх його 
зусиль і ресурсів, єдності у виборі мети і стратегії її досягнення, 
внутрішньої згуртованості як солідарності і взаємної міжособис-
тісної і міжгрупової довіри. Якщо не все суспільство, то принаймні 
його критична більшість у такі моменти має бути охопленим 
спільним розумінням національного інтересу і згодою щодо тієї 
життєвої моделі, якої воно прагне.  

Соціум будь-якої країни хоча і складається з окремих осіб, тим 
не менш не є тістоподібною масою. Було б це так, то тістоподіб-
ним, «однорідним»» був би і національний інтерес. В реальному 
житті кожен, хто належить до соціуму, має індивідуальний інтерес, 
який він декларує і якого прагне досягти у купі із подібними до 
себе. У такий спосіб виникають соціально-групові інтереси і тільки 
шляхом винайдення загальноприйнятної формули їх узгодження 
може бути досягнуто уявлення про спільний національний інтерес.  

Нестабільний, постійно змінюваний характер соціальної 
структури України вкрай ускладнює навіть дескрипцію інтересів 
різних суспільних груп, не говорячи про їх концептуальне осмис-
лення і пояснення. Разом з тим, маючи на увазі перспективу 
стабілізації соціальної структури соціуму, робота по з’ясуванню 
змісту і характеру групових інтересів в Україні вкрай важлива і для 
створення основи для їх теоретичного осмислення, і для прак-
тичного політичного менеджменту стосовно тенденції формування 
соціальної структури країни. З позицій політичної і загалом 
соціальної теорії для розуміння і пояснення феномену групових 
інтересів важливо мати чіткі уявлення про зміст і співвідношення 
тих понять, якими інструменталізується дослідження піднятої 
проблеми, в першу чергу таких як «інтерес» і «потреба», інтерес 
«національний» і «державний», про типи інтересів та їх ієрар-
хічний статус, про суб’єктів-носіїв групового інтересу (групи за 
інтересом) та про їх виразників. 

Зрозуміло, що аналіз групових інтересів в українському сус-
пільстві має розпочатися з їх виявлення і встановлення масштабів 
їх соціальної презентативності. Соціологічна дескрипція групових 
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інтересів слугує емпіричною осоновою для їх ієрархієзації за 
критерієм їх пріоритетності серед населення, та їх типологізації за 
змістовним наповненням, насамперед порівняння ваги ціннісних і 
матеріальних потреб для різних категорій населення.  

Національний консенсус – це насамперед узгодження протиріч 
між соціальними групами, чиї інтереси є антагоністичними за своєю 
природою – між працею і капіталом, між сферою виробництва і 
сферою розподілу, між фізичною і розумовою працею. Виходячи з 
того, що у ринковому суспільстві ядро правлячого класу складається 
з представників великого бізнесу, то авторитет останнього і довіра 
до нього визначаються рівнем впевненості населення у його 
соціальній відповідальності, готовності максимально враховувати 
загальнонаціональні інтереси під час реалізації інтересів корпо-
ративних, у належному рівні політичної культури. Тобто, необхідно 
отримати знання про готовність українського великого бізнесу до 
стратегії корпоративно-суспільної відповідальності. 

Одна із суспільних проблем – подолання протиріч між інте-
ресами усієї держави та окремих регіонів. В аналізі даної проблеми 
одним з ключових є питання про ефективність регіональної 
політики, яка здійснювалася раніше і здійснюється зараз в Україні, 
а також про обґрунтованість потреб, задоволення яких домагається 
регіональна еліта.  

У зв’язку із бізнес-груповими і регіональними інтересами 
актуальним є питання про їх політичне представництво і лобіюван-
ня через партії. У більш широкій постановці питання – про роль 
партій або як представників широких верств населення, а відтак 
медіаторів міжгрупових протиріч, або як представників тільки 
фінансово-економічних груп. Не меншої уваги заслуговує здат-
ність інших інститутів суспільства бути механізмами узгодження 
міжгрупових протиріч. Йдеться про такі інститути, як неурядові 
організації, професійні спілки.  

Інший аспект проблеми – виявлення впливу політичної пове-
дінки суспільних груп та їх репрезентантів на формування у країні 
атмосфери солідарності і довіри. Різні зразки поведінки – ради-
кальної, компромісної, індиферентної тощо, по різному впливають 
на настрої населення і формують різний рівень довіри до політичних 
акторів, які претендують на роль виразника і захисника інтересів 
всього суспільства. І, безумовно, важливим аспектом вивчення 
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залежності між наявністю групових інтересів і національною згодою 
є питання про правове регулювання процедури їх узгодження в про-
цесі формування владних інституцій, про здатність цих інституцій 
(насамперед Верховної Ради України),\ виконувати роль диску-
сійного майданчика і досягати правової формули цього узгодженя, 
про рівень правової поведінки політиків в процесі такої роботи. 

Нарешті, суттєво важливо для окреслення перспектив 
досягнення міжгрупового консенсусу встановити відповідність 
комунікативної системи країни задачам організації національного 
діалогу з доленосних питань її розвитку.  

Пропонована аналітична доповідь підготовлена за результатами 
науково-дослідної роботи «Суспільно-групові інтереси в політич-
ному полі сучасної України: зміст, репрезентанти, механізми узго-
дження», виконаної в Інституті політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України в рамках програми 
наукових досліджень «Національний консенсус в Україні: істо-
ричний імператив, сучасні параметри, прогностична модель».  
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Розділ 1. 
 СТРУКТУРА ГРУПОВИХ ІНТЕРЕСІВ  
В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
1.1. НАУКОВА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ГРУПОВОГО 

ІНТЕРЕСУ  
 

Осмислення теоретико-методологічних основ групових 
інтересів передбачає необхідність зосередження дослідницьких 
зусиль принаймні на двох напрямах: по-перше, на виявленні 
змістовного стрижня інтересів, а по-друге, на здійсненні їх 
типологічного розмежування.  

Чи не найбільш спорідненою з інтересом змістовністю володіє 
ідея. Разом з тим, як зазначає Р. Арон, «сама по собі ідея безсила. 
Істина, яку не сприймають, є безплідною» [1, с. 459–460]. Цінність 
ідеї полягає в тому, що вона «важливіша свого втілення» [2, с. 154], 
оскільки її потенціал в абсолютній більшості випадків набагато 
глибший, ніж результат її конкретно-історичної реалізації.  

У застосуванні цивілізаційного контексту варто орієнтуватися 
на зауваження А. Швейцера: «Матеріальні досягнення – це ще не 
культура; вони набувають ознак культури лише тією мірою, якою 
їх вдається поставити на службу ідеї вдосконалення індивіда й 
суспільства» [3, с. 223].  

Часто функцію синонімічної диверсифікації і уникнення 
тавтології виконує потреба як необхідність тих чи інших умов 
існування. Здебільшого виокремлюють три види потреб – 
біологічні, соціальні, духовні. Що ж до інтересу, то це іманентна 
властивість особистості. Як причина і мотив людської діяльності, 
інтерес зумовлений залежністю між об’єктивною необхідністю 
задоволення потреб і пошуком можливостей їх задоволення. 
Потреби та інтереси є ключовими детермінантами цілеспрямованої 
діяльності людини. Потреби базуються на необхідності забезпе-

чення життєдіяльності індивіда, соціальної групи, суспільства, 
людства. Вони є об’єктивною спонукою індивідуальної та над-
індивідуальної активності.  

Основу мотивів поведінки індивіда складають його потреби. 
На відміну від ціннісних компонентів свідомості, мотиваційні 
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чинники більшою мірою ґрунтуються на потребах людини, вони 
характеризуються більшою індивідуальністю, прагматичністю і 
дієвістю. Якщо потреба зорієнтована передовсім на предмет її 
задоволення, то інтерес спрямований на ті соціальні відносини, 
відношення та інститути, від яких залежить розподіл предметів, 
цінностей та благ, що забезпечують задоволення потреб.  

Інтереси особливо тісно пов’язані з відносинами в суспільстві: 
вони спрямовані або на їх зміну, або на закріплення. З огляду на 
цю обставину, інтереси виявляються в цьому сенсі більш зна-
чущими й важливими з точки зору забезпечення умов суспільної 
життєдіяльності. 

Інтереси, як цілком усвідомлені потреби, є по-справжньому 
дієвою причиною і рушійною силою соціального розвитку. 
Принагідно зауважимо, що для коректного теоретико-методо-
логічного осмислення феномена інтересів пріоритетне значення 
мають щонайменше два пізнавально-інтерпретаційні аспекти – 
субстрат інтересу та відображення інтересу в свідомості. Інтереси 
не тільки володіють усіма рисами потреб, вони, крім того, посилені 
особливостями індивідуальної і суспільної свідомості та 
соціокультурних впливів.  

Істотним і актуальним за своїм як теоретико-концептуальним, 
так і праксеологічним аспектом є фактор дієвості інтересу. 
Критеріальним маркером тут слід визнати істотність впливу, що 
його інтерес справляє на діяльність людей: якщо інтерес пасивний, 
якщо не спонукає до діяльності, то він не має значення, а його 
дієвість мізерна. Сам по собі інтерес – це лише потенціал, можли-
вість: чи буде цей ресурс реалізованим, втіленим на практиці, 
залежить від його спонукально-навіювального впливу.  

На думку А. Здравомислова, інтерес віддзеркалює єдність 
вираження (виявлення, вияву) внутрішньої сутності суб’єкта і 
відображення об’єктивного світу в свідомості цього суб’єкта: 
«Інтерес не зводиться ні до потреби, ні до мети, а розглядається як 
їх діалектична єдність: з одного боку, постає переходом об’єк-
тивного в суб’єктивне, оскільки будь-який інтерес має певну 
передумову на рівні навколишніх обставин; з іншого боку, є 
переходом суб’єктивного в об’єктивне, оскільки інтерес – це той 
мотив діяльності, завдяки якому втілюються суб’єктивні цілі, 
бажання й наміри» [4, с. 6].  
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Як зауважив К. Ґірц, «ключові дефекти теорії інтересів поля-
гають у тому, що її психологія занадто анемічна, а соціологія – 
занадто мускулиста. Через недостатньо розроблений аналіз моти-
вацій вона була приречена на постійні метання між вузьким і повер-
ховим утилітаризмом, згідно з яким людиною керує раціональний 
розрахунок усвідомленої особистої вигоди, і більш широким, але не 
менш поверховим історизмом, який із завченою невизначеністю 
твердить, що ідеї людини якимось чином «відображають», «вис-
ловлюють» його соціальну приналежність, «відповідають» останній, 
«виникають» завдяки їй, нею «обумовлені» тощо. З такими катего-
ріями аналітику залишається або зробити не надто правдоподібне 
конкретне твердження і виявити слабкість своєї психології, або 
приховати відсутність будь-якої психологічної теорії, обмежившись 
абстракціями, які межують із трюїзмами» [5, с. 233–234].  

Інтереси є психологічними й соціальними носіями цінностей. 
Якщо інтереси – це завжди інтереси чиїсь (за належністю) і для 
когось (за змістом), то цінності – це цінності чиїсь (за належністю), 
але завжди цінності «взагалі» (за змістом). Інтереси завжди є 
носіями цінностей, а цінності є смисловими інваріантами інтересів 
і водночас їхніми основами.  

Цінності є базовою категорією для побудови картини світу. 
Можна вести мову про особливе – ціннісне – сприйняття світу, яке 
істотно відрізняється від раціонального, утилітарного та спогля-
дального. Ціннісне сприйняття дійсності виявляється змістовним у 
соціальному сенсі не завдяки формі, а в силу того, що саме 
соціальні властивості речей стають предметом обробки і перетво-
рення в процесі духовної творчості.  

Саме тут простежується визначальна лінія взаємодії між інтере-
сами та цінностями як особливими продуктами духовної діяльності 
людини. Як зазначав М. Рокіч, цінність є стійким пріоритетом інди-
віда (суспільства) щодо певного типу поведінки або кінцевого стану 
на противагу іншому типу поведінки або стану. Таке тлумачення 
цінності не може задовольнити ані аксіологію, ані політологію, 
оскільки розчинення цінностей в «пріоритетах» (як і в «інтересах") 
ігнорує своєрідність ціннісних відносин, яка породжується суб’єкт-
об’єктними зв’язками. Не випадково І. Кант наполягав на доціль-
ності жорсткого змістовного протиставлення сфери моралі та сфери 
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індивідуальних інтересів: якщо те, що ми повинні робити, визна-
чається цінностями, то те, що ми хочемо робити, – інтересами.  

Т. Парсонс, у свою чергу, таким чином сформулював роз-
межування цінностей та норм: якщо цінність є нормативним 
стандартом, який визначає бажану поведінку системи відносно її 
оточення, не диференціюючи при цьому функції одиниць або їх 
можливих соціальних співвідношень, то норма є стандартом, 
котрий визначає бажану поведінку для одиниці або класу одиниць 
у специфічних для них контекстах.  

Під цінностями суспільства розуміють уявлення про бажані 
норми суспільства. Оскільки цінність – це норма, то й ідеал як 
цінність також можна подати у якості норми.  

Ціннісне сприйняття дійсності породжує мотивацію дій і 
вчинків, засновану на ціннісних відносинах. Воно доповнює і 
збагачує мотивацію, засновану на потребах та інтересах. Цінності 
також тісно пов’язані зі спроможністю людини до творення 
глобальних культурно-цивілізаційних ідеалів.  

Таким чином, цінності є віддзеркаленням окремих аспектів 
суспільних ідеалів. Самі ж ідеали, як правило, рефлектуються широ-
кими масами носіїв відповідної культури, хоча можуть і не 
піддаватися рефлексії. Суспільні ідеали засвоюються особистістю, і 
в якості «моделей належного» починають спонукати її до активно-
сті, в процесі якої відбувається їх предметне втілення; предметно ж 
втілені цінності, в свою чергу, виявляються основою для форму-
вання суспільних ідеалів і так далі по безкінечній спіралі.  

Цінності не мають універсального, культурно-цивілізаційного 
й історичного значення: одна й та ж сама цінність в різних сус-
пільствах може мати істотно відмінне смислове, а відтак і ціннісне 
навантаження. Класичну формулу тези культурного релятивізму 
сформулював В. Самнер, висловивши тезу, що «цінність або шкода 
певних звичаїв цілком і повністю залежить від їх виправданості 
умовами життя та інтересами конкретного місця й часу» [6, с. 79]. 
Найбільш детально принцип культурного релятивізму був артику-
льованій у культурній антропології М. Херсковіца: оскільки стан-
дарти й цінності мають особливий характер в різних культурах, то 
неможливо сформулювати універсальний культурний кодекс для 
людства в цілому [7, с. 27] 
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Цінності формуються як моделі належного. Вони задають 
спектр інваріантних граничних параметрів бажаного перетворення 
дійсності. Усвідомлення експлікування базових ціннісних устано-
вок, об’єктивації їх у ціннісні орієнтації знімає бар’єри між актуа-
льним та потенційним, сприяє розширенню й поглибленню катего-
ріальної структури свідомості. На рівні зрілої свідомості ця динаміка 
втілюється в упорядкуванні самоосвіти і загалом цілеспрямованого 
самовдосконалення. 

Цінності володіють не лише пізнавальним, а й регулятивно-
цільовим значенням, виступаючи в якості норм та ідеалів у системі 
суспільних відносин. Це відбувається тому, що до їхнього змісту 
разом з пізнанням належить оцінка («визначення значущості») в 
якості своєрідного «нижчого поверху» (початкової ланки) цінніс-
ного відношення. Крім того, варто зазначити, що «питання про 
цінності є більш фундаментальним, ніж питання про достовірність: 
остання набуває респектабельності лише за умови, що ми 
відповіли на питання про цінності» [8, с. 287].  

Діапазон класифікації інтересів доволі розлогий. Виокремлення й 
структуризація інтересів може здійснюватися за різними критеріаль-
ними ознаками. Інтереси можуть бути класифіковані за ступенем 
спільності (індивідуальні, групові, суспільні, національні та загально-
людські), за суб’єктами (індивідуальні, групові, відомчі, партійні, 
загальносуспільні, державні, регіонального об’єднання, світового 
співтовариства), за ступенем значущості (життєво важливі, істотні, 
неістотні), за сферами життєдіяльності (економічні, зовнішньополі-
тичні, внутрішньополітичні, духовно-культурні тощо), за тривалістю 
дії (постійні, тимчасові, стратегічні, кон’юнктурні), за характером 
взаємодії (спільні, паралельні, конфронтаційні, несумісні). 

Дещо парадоксально, але факт: попри те, що словосполучення 
«суспільні інтереси» є своєрідною мантрою для суспільних дис-
циплін, ані соціальна філософія, ані соціологія не мають у своєму 
доробку теорії суспільних інтересів. Такий концептуальний кон-
структ функціонує лише під егідою економічної мегатеорії, але – з 
огляду на дисциплінарний профіль – має доволі вузький кон-
цептуальний акцент.  

Що стосується концепту «національні інтереси», то його зміс-
товним попередником здебільшого відрекомендовують концепт 
«державний інтерес».  У теорії політичного реалізму національний 
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інтерес – це об’єктивна даність, в основі якої знаходиться своє-
рідність географічного положення країни, а також особливості 
людської природи, економічного, політичного й культурного 
розвитку, що випливають із цього фактора. Геополітичне стано-
вище країни, своєрідність тих загроз і викликів, яким держава 
протистоїть, зрештою, як і соціокультурні традиції населення та 
структурні особливості зовнішньої торгівлі, постають найбільш 
усталеними в трансісторичному вимірі константами – тими об’єк-
тивними факторами, від врахування яких залежить реалістичність, 
адекватність і ефективність державної політики в цілому.  

Національні інтереси – це не абстрактний інструмент політики 
і не конкретний засіб політичної демагогії, яким прикривають 
паразитування і проституювання на політиці; в узагальненому 
вигляді національні інтереси полягають в забезпеченні реального 
суверенітету країни, в підвищенні рівня її суб’єктності (впли-
вовості) в системі світової політики, в забезпеченні національної 
конкурентоспроможності [9, с. 47]. Визначення й забезпечення на 
практиці пріоритетів національних інтересів має базуватися на 
довгострокових прогнозах як внутрішнього розвитку, так і 
еволюціонування системи світової політики, її регіональних і 
функціональних підсистем.  

Аспект національних інтересів так чи інакше передбачає 
розв’язання проблем, які охоплюють не лише їхню сутність і тлу-
мачення, а й також типологію. Загалом цілком можливе виок-
ремлення таких основних критеріїв типологізації національних 
інтересів, як ступінь важливості, міра усталеності, спрямованість, 
сфера життя нації, характер взаємодії, період і способи реалізації 
тощо. Приміром, залежно від ступеня важливості, в системі 
національних інтересів можна виокремити життєво важливі 
(фундаментальні, основні, головні, першочергові, базові), важливі 
та периферійні (другорядні) інтереси.  

Розмежування національних інтересів залежно від ступеня їх 
усталеності дає підстави стверджувати про існування постійних 
(стратегічних) та тимчасових (тактичних, кон’юнктурних, мін-
ливих інтересів). До постійних інтересів відносяться незалежність, 
державний суверенітет і територіальна цілісність країни. Ці інте-
реси залишаються в силі безвідносно до того, якими цінностями й 
ідеологемами керуються країни. Що стосується тимчасових інтере-
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сів, то їхній зміст детермінований конкретно-історичними обстави-
нами, залежить від перебігу політичних процесів. 

За своєю спрямованістю національні інтереси структурують на 
внутрішні та зовнішні. Внутрішні інтереси пов’язані з підтриман-
ням національної єдності й згоди, із забезпеченням громадянського 
миру, з неподільністю і непорушністю історично сформованих 
кордонів політичного, економічного і культурного простору 
країни, з розвитком інститутів громадянського суспільства, органі-
зацією ефективного виробництва і творенням ресурсозберігаючих 
технологій, формуванням повноцінної і всебічно розвиненої 
особистості, забезпеченням її прав і свобод.  

Зовнішні національні інтереси можуть бути глобальними, регіо-
нальними та субрегіональними. Приміром, найважливіші націо-
нальні інтереси держави на глобальному рівні можуть полягати в 
активній і повноправній участі країни в побудові такої системи 
міжнародних відносин, в якій даному суб’єкту відводилося б місце, 
адекватне його військово-політичним і зовнішньоекономічним 
можливостям.  

Глобальні інтереси мають першочергове значення для 
життєдіяльності кожної країни, а відмова від них ставить під знак 
питання саме існування держави, тому ці інтереси не можуть бути 
предметом торгівлі, поступок і компромісів: вони захищаються за 
будь-яку ціну. Як зазначав Е. Поздняков, «основою всіх видів 
національного інтересу є виживання і самозбереження, оскільки 
саме від національного виживання залежить досягнення решти 
інтересів і зумовлених ними цільових орієнтирів. В цілому таке 
розуміння проблеми притаманне всім школам і напрямам 
політичної думки» [10, c. 95].  

Важливими вважаються такі інтереси, які не визначають 
виживання держави як нації, але істотно впливають на функціону-
вання суспільно-державного організму. Що стосується периферій-
них інтересів, то це такий вид національних інтересів, відсутність 
реалізації або часткова реалізація яких не справляє істотного 
впливу на національну безпеку країни. 

Г. Моргентау для характеристики відправного пункту полі-
тики будь-якої держави запровадив поняття національного інте-
ресу як «твердого ядра» геополітики. Зі свого боку, Н. Спайкмен 
відзначив, що «з огляду на свою незмінність і константність 
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географія набуває ознак фундаментального фактора зовнішньої 
політики держави» [11, с. 29–30].  

Національні інтереси безпосередньо не пов’язані з багато-
манітними аспектами геостратегічної орієнтації – вони істотним 
чином детерміновані геостратегічною перспективістикою. Однак в 
Україні системних зусиль владної вертикалі в цьому напрямку не 
простежується. На такому тлі не варто дивуватись появі таких 
фантасмагоричних курйозів, як 19 (!) стратегічних партнерів 
України в часи другої президентської каденції Л. Кучми. Для 
увиразнення абсурдності такої ситуації варто зазначити, що 
найбільш потужні в сенсі міжнародної активності країни мають по 
два-три стратегічні партнери.  

Повертаючись до теоретико-методологічних аспектів, зазна-
чимо, що класичний підхід до визначення національного інтересу 
базується на парадигмі нації-держави, бажаним компонентом якої є 
громадянське суспільство. Саме спільнота громадян покликана 
формулювати як сукупність, так і ієрархію національних інтересів. 
Але якщо так, то при нерозвиненості громадянського суспільства 
неможлива й адекватна система національних інтересів: якщо немає 
нації, то не може бути і національних інтересів. Подібний висновок 
заводить в глухий кут, оскільки це означає, що чимало держав у зов-
нішній політиці відстоюють національний інтерес, який насправді 
відсутній, неусвідомлений, конвенційно непогоджений. 

Р. Арон стверджує, що зміст поняття «національний інтерес» 
занадто багатозначний, що цьому термінологічному конструкту 
взагалі неможливо дати об’єктивне й аргументаційно вичерпне 
визначення. З цих позицій він критикував одного з фундаторів 
політичного реалізму Г. Моргентау, для якого «національний інте-
рес» був ключовим поняттям міжнародно-політичної теорії і 
головною (якщо не єдиною) рушійною силою під час взаємодії 
держав і народів. 

Не дає відповіді на питання про сутність національного 
інтересу й етнічне визначення нації. У цьому випадку націо-
нальними вважаються інтереси домінуючого у державі етносу. 
Однак говорити про наявність загального для всіх національного (в 
етнічному сенсі) інтересу можна лише стосовно моноетнічних 
держав, а таких – абсолютна меншість. Зрештою, навіть з такими 
державами не все просто, бо моноетнічність не скасовує соціально-
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економічної та іншої диференціації формально єдиної нації, як не 
скасовує громадянства її членів. 

Враховуючи неспроможність наведених підходів, деякі дослід-
ники спробували виокремити постійні фактори, які дозволяють фор-
малізувати категорію національного інтересу. За такого підходу на 
передній план неминуче висувається держава як найважливіший 
інститут суспільства, котрий повинен виражати, втілювати й 
захищати інтереси останнього. Однак якщо це так, то логічніше 
говорити не про «національні», а про «національно-державні» чи 
просто «державні» інтереси. Відтак єдиним суб’єктом, спроможним 
сформулювати національні інтереси, є правляча у державі еліта, 
котра робить це з метою легітимації свого політичного панування. 
Звідси випливає, що національний інтерес являє собою не глибинні 
потреби народу, артикульовані його кращими представниками 
(меритократією), а сформульовану елітою ідею, навколо якої об’єд-
нується суспільство. Таким чином, категорія «національний інтерес» 
втрачає свій об’єктивний характер, набуваючи ознак суб’єктивної 
системи поглядів. Інакше кажучи, національний інтерес – це знач-
ною мірою інтерес, сформульований панівною політичною елітою і 
сприйнятий більшістю членів даного суспільства в якості спільного, 
загальноприйнятного. 

Кожен соціум є системою взаємодій груп, які конкурують за 
володіння суспільними ресурсами і за право прийняття політичних 
рішень з метою реалізації своїх інтересів. Існує декілька концеп-
туальних підходів до причинно-наслідкових зв’язків, які лежать в 
основі походження і функціонування груп за інтересом, або «заці-
кавлених груп».  Найбільш переконливі ознаки має концепт, відпо-
відно до якого поява груп за інтересом утворюється в результаті 
об’єднання зусиль людей з однотипними інтересами і переконан-
нями. Взаємодіючи один з одним, члени таких груп змушені періо-
дично звертатися до інститутів влади для реалізації на практиці 
своїх інтересів і розв’язання конфліктних ситуацій.  

Основні концептуальні положення стосовно груп за інтересом 
зводяться до того, що саме група є базовою функціонально-інстру-
ментальною одиницею соціуму, що політична дійсність є процесом 
групової конкуренції в боротьбі за владу з метою участі у розподілі 
ресурсів, що «стабільність» суспільства визначається усталеністю 
групової взаємодії. Змістовним доповненням і конкретизацією за 
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окремими аспектами теорії груп за інтересом вважається «теорія 
зацікавлених сторін» («stakeholder theory») [12, c. 118] та її 
концептуальне відгалуження, яке стосується груп тиску, що 
володіють деякими специфічними ознаками – зокрема, чинять тиск 
на владні структури.  

Репрезентантом групових інтересів постає лобізм – діяльність, 
що має на меті вплив на громадську думку й усі гілки влади. У 
багатьох країнах світу лобізм є звичайною професією, регульо-
ваною на законодавчому рівні. Наприклад, у США з 1946 року така 
діяльність регламентувалася «Законом про регулювання лобізму».  
У 1995 році набув чинності «Закон про розкриття лобістської 
діяльності», котрий мав на меті врахування історичних змін умов 
функціонування лобізму. 

Функції лобістів полягають передусім у відстоюванні інте-
ресів бізнесу в законодавчій сфері. Лобізм не є загрозою для «від-
критого суспільства», оскільки в умовах транспарентного дискурсу 
він пропонує суспільній свідомості альтернативні стратегії рішень 
обговорюваних проблем, а відтак сприймається позитивно, як 
необхідний і важливий інструмент функціонування соціуму.  

Попри те, що лобізм існує практично в кожному суспільстві, 
ставлення до нього, а також ступінь його розвиненості й цивілізо-
ваності в різних країнах істотно відрізняється: вони залежать від 
характеру політичного режиму, рівня політичної культури, аксіо-
логічних та етичних традицій, особливостей правового регулю-
вання цього виду діяльності, стереотипів масової свідомості і т. п.  

Тут доцільно зауважити, що політичну культуру утворює 
сукупність стереотипів політичної свідомості й поведінки, прита-
манних соціальним суб’єктам і суспільству в цілому. Це історично 
сформовані й відносно усталені політичні уявлення, переконання й 
орієнтації, а також зумовлені ними моделі й норми політичної по-
ведінки, які виявляють себе в діях суб’єктів політичних відносин. 
Політична культура включає в себе не весь масив політичної 
свідомості й політичної поведінки, а лише засвоєні уявлення, 
навички, вміння, котрі є типовими і характерними для відповідних 
соціальних суб’єктів [13, c. 95]. По суті, політична культура являє 
собою єдність соціальних знань, оцінок, орієнтацій людей, а також 
норм, навичок і зразків їх політичної поведінки. Сукупна дія цих 
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елементів політики визначає якісний формат і усталеність 
мислення й діяльності політичних акторів [14, c. 14–15].  

По мірі підвищення рівня дієвості фактора групових інтересів 
актуалізується аспект соціальної відповідальності учасників таких 
груп. Основні теоретико-праксеологічні труднощі пов’язані з тим, 
що соціальну відповідальність неможливо звести до деяких уні-
фікованих вимог і параметрів. Вона є не гомогенною і наскрізною, а 
корпоративною – в тому сенсі, що кожна сфера суспільної жит-
тєдіяльності має власний «кодекс» норм і канонів соціальної відпо-
відальності, які не лише не збігаються, а й багато в чому суперечать 
чи навіть є несумісними з нормами і канонами соціальної відпо-
відальності в інших соціальних сферах.  

Наприклад, як аргументовано розтлумачив М. Фрідман, 
«соціальною відповідальністю бізнесу є максимізація прибутків» 
[15, c. 7]. Зазначений пріоритет є цілком природним, позаяк він 
віддзеркалює специфіку функціонування бізнесу. Крім того, жодна 
інша сфера суспільної життєдіяльності не має в своєму арсеналі 
такого цільового пріоритету, а оскільки лише прибутки урівно-
важують видатки, то безсуспільне буття неможливе.  

Натомість інші сфери суспільної життєдіяльності мають своїм 
цільовим пріоритетом не максимізацію прибутків, а інвестування в 
людський і суспільний капітал. Саме таким є функціональний 
акцент їхньої соціальної відповідальності. Якщо ж вони діятимуть 
усупереч таким вимогам, якщо, приміром, митниця, природоохо-
ронна сфера і структури із селекціонування талантів керуватиму-
ться пріоритетом кон’юнктурної вигоди і максимізації прибутків, 
то країна, яка вдається до подібних «експериментів», уподібниться 
соціальним джунглям.  

Якщо наведену концептуальну формулу екстраполювати на 
сучасну ситуацію в Україні, то отримаємо чимало виразних і 
показових аналогій. Насамперед слід зауважити, що з огляду на 
приналежність багатьох груп за інтересом одночасно до кількох 
сфер суспільної життєдіяльності (здебільшого бізнесової і полі-
тичної), апріорі виявляється неможливим дотримання вимоги 
соціальної відповідальності, адже різні сфери володіють різним 
критеріальним набором уявлень про її зміст. І єдиний вихід тут – 
якомога чіткіше розмежування бізнесу та політики.  
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Наступною за значущістю хронічною проблемою функціо-
нування груп за інтересом у сучасній Україні слід визнати цинічне 
нехтування національними інтересами (принаймні, в абсолютній 
більшості випадків). Це стосується як груп за інтересом, так і груп 
тиску, а найбільшою мірою – лобістських груп, які вважають 
національні інтереси якщо не абсолютним абсурдом, то, щонай-
менше, обтяжливою абстракцією, котра заважає психологічному 
комфорту лобістів. 

Заради справедливості треба визнати, що аспект національних 
інтересів досі не набув в Україні ані критеріальної, ані інстру-
ментальної, ані регламентно-нормативної виразності. Враховуючи, 
що такий стан речей цілком влаштовує практично всі групи за 
інтересом, наявний статус-кво варто визнати невипадковим і навіть 
закономірним.  

Втім, справа навіть не в невизначеному (чи пак – девіантно-
маргінальному) статусі національних інтересів в сучасній Україні. 
Річ у тім, що тут не лише відсутні усталені стереотипи, на рівні 
яких змістовний діапазон уявлень про національні інтереси 
вкарбований у масову свідомість – тут групові інтереси відверто 
фрондують і нехтують навіть попри абсолютно консенсусну 
риторику щодо них. 

Розв’язання будь-якої проблеми суспільства може реально 
претендувати на успіх лише в тому разі, якщо в ньому наявне 
адекватне сприйняття сутності, глибини і формату проблемного поля, 
а також вживаються коректні, необхідні й достатні методи, засоби й 
механізми для переконливої відповіді на запитання і виклики, 
породжені фактором проблемності [16, c. 78–79]. Якщо ж проблема 
перейшла в площину комплексної і хронічної, то її розв’язання мож-
ливе лише комплексними засобами і методами. Оскільки соціальна 
відповідальність груп за інтересом сучасної України, їх інтелек-
туальний, моральний і вольовий стан перебуває на вкрай низькому 
рівні, то серед населення виникає думка про потребу їх системної 
санації у вигляді комплексної соціальної терапії.  
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1.2. ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ОБЛАШТОВАНОСТІ ТА 
СУСПІЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ЩОДО ЇЇ ВИРІШЕННЯ 

 
Для усвідомлення соціокультурного, суспільно-політичного та 

соціально-економічного потенціалу українського соціуму вкрай 
важливо отримати інформацію про ієрархію суспільних інтересів, 
про найбільш розповсюджені уявлення про добробут і щастя, про 
пріоритети матеріальних і духовних цінностей, про рівень інтер-
нальності та екстернальності суспільства, про рівень взаємної 
довіри й недовіри між суспільними стратами.  

Різноманітні соціологічні дослідження демонструють, що в 
структурі інтересів українського суспільства стабільно домінують 
мотиви матеріального характеру. В історичний момент відновлен-
ня української державності в 1991 р. серед пріоритетів громадян, 
які голосували на референдумі 1 грудня, найважливішими були: 
61,6% – підвищення матеріального добробуту українського народу, 
39% – захист економічних інтересів громадян України, 38% – 
зміцнення міжнародного престижу України, інтенсифікація 
зовнішнього співробітництва, 30,8% – збереження екологічного 
середовища [1, с. 464]. 

Неодноразові наступні дослідження підтверджували, що 
певний «матеріалізм» світогляду українців залишається констан-
тною величиною. Зокрема, згідно дослідження «Український 
характер», провденого Центром соціальних досліджень «Софія» в 
березні 2011 р., символами життєвого успіху називалися: матеріа-
льний добробут (73,8% респондентів), наявність сім’ї, дітей 
(60,0%), добрі стосунки й порозуміння в сім’ї (47,0%), хороша 
фізична форма, міцне здоров’я (46,6%), любов, наявність коханої 
людини (37,8%), хороші друзі (35,0%)[2]. 

Згідно загальнонаціонального опитування населення Ук-
раїни, яке було проведено Інститутом соціології НАН України у 
співпраці з Благодійним фондом «Інтелектуальна перспектива» з 
13 червня по 4 липня 2016 р., та матеріалів аналогічних дослід-
жень попередніх років було встановлено, що ціннісні пріоритети 
населення України за період 1991–2016 рр. майже не змінилися: 
міцне здоров’я (4,78 бала за 5-бальною шкалою), благополуччя 
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дітей (4,77 бала), міцна сім’я (4,76 бала), матеріальний добробут 
(4,64 бала) [3]. 

Знаковими для розуміння ієрархії суспільних інтересів 
українців є результати загальнонаціонального опитування насе-
лення України, проведеного Інститутом соціології НАН України у 
співпраці з Благодійним фондом «Інтелектуальна перспектива» з 
26 червня по 18 липня 2015 р. 

Аналізуючи структуру страхів та соціальних фобій сучасного 
вітчизняного суспільства, соціологи констатували суттєве падіння 
страху втрати державності. Попри те, що страх щодо нападу 
зовнішнього ворога на Україну відчувають все ще більше поло-
вини населення (52%), страх стосовно можливого розпаду України 
як держави зменшився до 30% (проти 46% у 2014 р.). Суттєво 
зменшився страх міжнаціональних конфліктів (з 35% до 20%), що 
також свідчить про зменшення напруги в оцінці перспектив збере-
ження державності. Натомість поступово підвищуються страхи 
щодо соціально-економічних проблем (зростання цін, безробіття, 
невиплати зарплат), які дещо згасли на тлі активної фази конфлікту 
в 2014 р. [4]. 

Сучасна наукова парадигма зображає соціум у вигляді ієрархії 
спільнот. У просторі соціальної організації кожна спільнота роз-
міщується між двома іншими – вищого і нижчого рангів [5, с. 33]. 
Специфіка української дійсності полягає в тому, що в умовах 
перехідного стану суспільства з’являється дедалі більше груп, які 
перебувають на стиках різних соціальних класів. Сама соціальна 
структура стає аморфною, йде інтенсивний процес фрустрації і 
маргіналізації частини населення. 

Нині в Україні формуються два основні класи – власники і 
наймані робітники, кожний з яких має свою внутрішню диферен-
ціацію. Третя група – особи не найманої праці [6, с. 85–86]. Разом з 
тим, існує погляд на соціально-класову структуру українського 
суспільства як аналогічну феодальній [7; 8]. 

 Соціально-демографічними дослідженнями констатується 
високий ступінь нерівності в Україні, причому нерівності «засти-
глої», яка прирікає людей на нижчий суспільний статус. Нерівність 
проявляється розмірами статків та/або доходів (заробітки 10% 
найбагатших людей в Україні становили у 2015 р. 39% загальних 
трудових доходів), надзвичайно великою різницею в оплаті праці 
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(1% найбільш високо оплачуваних працівників і решти робочої 
сили – аж у 43,3 рази) [9].  

Аналітиками підкреслюється, що в Україні, завдяки досту-
пу населення до інформації про стандарти життя в розвинених 
країнах, представники соціальних низів бажають жити у від-
повідності з якимсь «світовим стандартом».  Тому прогно-
зується, що серед українців зростатиме кількість тих, хто 
прагне якнайшвидше перебудувати свою країну і державу, аби 
досягти такого рівня життя, як у «розвинутому світі».  Це, 
своєю чергою, може прискорити кризу еліт, що намагатимуться 
зберегти, законсервувати те становище, той лад, який став для 
них звичним [10]. «Застигла» нерівність утворила доволі вели-
кий прошарок тих, хто не відчуває себе щасливим – 32% у 
вересні 2016 р. [11]. 

У результаті деіндустріалізації в країні відбувається 
знищення міського укладу, що призводить до домінування 
сільського менталітету навіть у великих містах. Відзначаються 
такі риси цього менталітету, як особиста самодостатність, інди-
відуалізм, нездатність до планування, лояльне ставлення до 
незаконних доходів, нестабільність моральних імперативів і 
договірних відносин, самоізоляція, заздрісність та недобро-
зичливість до чужого успіху, заощадливість, традиціоналізм і 
конспірологичність [12]. 

Стосовно розвитку міської культури та її впливу на 
формування загальних запитів українського суспільства, то 
дослідники виявляють два її типи – культуру неієрархізованого 
(цю рису часто помилково приймають за більшу демократич-
ність західноукраїнського соціуму) і колективістського Заходу, 
який у політичних практиках спирається на «дихотомні» моделі 
та вважає своєю історичною місією експансію та соціокультурне 
поглинання Південно-Східного регіону, та культуру чітко 
ієрархізованого, глибоко індивідуалістичного, недостатньо інте-
грованого у колективні соціальні практики Південного Сходу, 
який прагне вбудувати Захід у свою модель і отримувати з нього 
«феодальну» ренту [13]. 

Порівняння природи двох зазначених типів міської культури 
анонсує важливість теми врахування регіональної специфіки 
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України, яка впливає на процес утворення соціально-терито-
ріальних спільнот та зміст їхніх суспільних інтересів.  

На переконання М. Степики, з часу здобуття незалежності 
головною небезпекою для держави виступає саме загроза розколу 
української нації на ґрунті регіональних, релігійних і політичних 
протиріч. Наймасштабніші й потенційно найруйнівніші для єдності 
народів України і її територіальної цілісності є, на його думку, 
відмінності між Західним, Центральним і Південно-Східним регіо-
нами в установках на спосіб життя, у політичних, соціокультурних, 
релігійних пріоритетах [14, с. 194–196]. 

Соціальні опитування показують, що у ставленні до окремих 
подій в історії України різниця між регіонами досить значна, а у 
деяких випадках прямо протилежна. Особливо це стосується діяль-
ності ОУН та УПА, розпаду СРСР, Помаранчевої революції, Угоди 
про асоціацію з ЄС 2014 р., Майдану 2013–2014 років, [15]. 

Усвідомлення неоднорідності українського суспільства за 
різними критеріями та функціонування значної кількості різно-
манітних соціальних груп ставить на порядок денний питання 
про характер взаємодії між ними, рівень довіри до них з боку 
пересічного українця та про наявність певних референтних груп, 
з діяльністю яких суспільство пов’язує певні надії на покра-
щання життя. 

Торкаючись питання про рівень довіри українців до 
соціальних груп та різноманітних інституцій, варто наголосити 
на тому, що для наших співвітчизників характерне недовірливе 
ставлення до соціального оточення, до суспільних і державних 
інститутів. 

Менше половини (43,6%) опитаних соціологами респонден-
тів тією чи іншою мірою поділяють думку, що більшості людей 
можна довіряти. Приблизно стільки ж (42,8%) респондентів 
«однозначно згодні» або «швидше, згодні», що «більшість людей 
постарається використати Вас у своїх цілях або обдурити, якщо 
випаде така нагода» [2]. 

Про рівень довіри до соціальних інституцій говорять дані 
соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним 
інститутом соціології з 4 по 14 грудня 2015 р., представлені у 
таблиці.  
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Довіра до соціальних інституцій, % опитаних 
 

Соціальні інституції Довіряю Не довіряю 
Баланс довіра-недовіра 

(різниця) 
Волонтери 57.6 13.5 44.1 
Церква 58.8 18.4 40.4 
Громадські організації 34.5 21 13.5 
Збройні сили України 45.3 32.9 12.4 
Переселенці 24 25 -1 
Українські ЗМІ 32.3 38.9 -6.6 
Патрульна поліція 20.7 35.1 -14.4 
Національна поліція 
(колишня міліція) 

14.9 46.1 -31.2 

СБУ 16.3 49.7 -33.4 
Президент України 16.8 64.9 -48.1 
Опозиція 8.7 65 -56.3 
Уряд України 8.7 75 -66.3 
Верховна Рада України 6.2 78.6 -72.4 
Російські ЗМІ 4 77.6 -73.6 

 
 Джерело: «Довіра до соціальних інституцій та груп» // 

http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=579&page=1.  
 
Тривожним симптомом є зростання групи молоді, яка 

орієнтується на трудову міграцію за кордон як спосіб підвищити 
рівень життя, захищеності, професійної і особистісної само-
реалізації. Серед громадян України у віці від 14 до 35 років у 
вересні – жовтні 2015 р. лише 44% опитаних не планували 
емігрувати, ще 38%, можливо, хотіли б повчитися або попра-
цювати закордоном деякий час, але потім повернутися до 
України, 17% молодих людей хотіли б емігрувати з України, 4% – 
планують це зробити найближчим часом, 13% – шукають 
відповідні можливості [16]. 

Наступна таблиця дає уявлення про оцінки громадянами 
різних соціальних груп за їхньою здатністю вирішити суспільні 
проблеми.  
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Як Ви вважаєте, хто є головним рушієм  
і гальмом здійснення в Україні необхідних реформ? 

 
Рушій Гальмо Баланс (%)   

  07.2015 05.2016 07.2015 05.2016 07.2015 05.2016
Президент  36,8 28,0 39,1 35,6 -2,3 -7.6 
Уряд 32,0 25,4 51,5 38,2 -19,5 -12.8 
Громадські 
організації, волонтери

22,4 19,3 0,5 0.6 +21,9 +18.7 

Політичні сили, що 
складають коаліцію 
більшості у 
Верховній Раді 

22,1 17,0 44,5 26,1 -22,4 -9.1 

Населення 18,5 22,3 2,6 2.3 +15,9 +20.0 
Країни Заходу 11,5 21,6 2,4 4.1 +9,1 +17.5 
Влада на місцях 9,0 9,4 17,5 15,9 -8,5 -6.5 
Вчені, науковці 8,3 9,0 0,5 0.2 +7,8 +8.8 
Олігархи 6,9 10,9 51,5 54,9 -44,6 -50 
Опозиція 
(Опозиційний блок  
та ін.)  

6,2 8,0 17,2 15,6 -11 -7.6 

Політичні сили, що 
вийшли з коаліції 
(«Самопоміч», 
«Батьківщина», 
«Радикальна партія 
Олега Ляшка») 

– 14,8  7,9  +6.9 

Бюрократія, 
чиновники  

5,5 5,3 44,0 50,6 -38,5 -45.3 

Правоохоронні 
органи (прокуратура, 
суди, міліція) 

3,6 2,4 21,4 10,4 -17,8 -8 

Росія  1,3 1,6 12,0 17,7 -10,7 -16.1 
Інші 2,7 5.0 1,4 1,5   
Важко сказати 22 15.5 6,9 6,6   

 
* Можна було обирати не більше 5 відповідей 
Джерело: «Реформи в Україні: громадська думка населення».  // 

http://dif.org.ua/article/reformi-v-ukraini-gromadska-dumka-naselennya. 
 



   Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи узгодження  26 

На думку Д. Видріна, існує три соціальні прошарки, представ-
ники яких можуть в перспективі утворити референтні соціальні 
групи, здатні повести за собою суспільство. Це журналісти, у разі 
якщо вони здатні здійснювати моральне лідерство; академічні 
вчені та інтелектуали, які можуть запропонувати стратегічне ба-
чення перспектив українського суспільства; представники малого 
бізнесу, які довели спроможність долати складності та постійно 
підвищувати рівень саморозвитку [17]. Можна також припустити, 
що в перспективі мають значний потенціал впливу на ситуацію в 
країні видатні діячі спорту, оскільки вони мають високі рейтинги 
особистої симпатії з боку суспільства, міжнародне визнання, неко-
рупційні біографії та «історії успіху», звичку системно працювати 
над самовдосконаленням. Також існує висока вірогідність пере-
творення соціального прошарку ветеранів АТО у «моральних авто-
ритетів» історичного моменту. Проте, ця соціальна група надзви-
чайно неоднорідна, що створює ризики для «зв’язування» енергії 
ветеранів на вирішення власних соціально-побутових питань.  

Запропонований аналіз структури інтересів українського сус-
пільства та його основних груп відображає класичну академічну 
традицію розглядати переважно макросоціологічні тенденції, які 
лежать на поверхні і фіксуються різноманітними інструментаріями 
сучасної соціології. Проте, такий підхід не завжди дає можливість 
виокремити ключові, доленосні суспільні тенденції.  

Приміром, як зазначалося, феномен «Революції гідності» 
неможливо зрозуміти без урахування дії тих мікротенденцій, які 
заклали невеликі клуби, рухи, громадські організації, нові медіа, 
соціальні мережі, окремі інтелектуали, що здебільшого перебували 
поза політичним мейнстримом. Серед них «Київський Дискусій-
ний Клуб Дилетантів», «Foundation for Future» (FFF), «Револю-
ційний клуб», «Республіканський клуб», «Клуб Православних 
дискусій», міжнародна програма «Студентська республіка», ініціа-
тивна група «Першого грудня», клуб «Сковорода», блоги «Україн-
ської правди», інтернет-видання «Хвиля», громадське об’єднання 
та партія «Воля», які безпосередньо здійснили підготовку рево-
люції, взяли в ній участь, стали на захист країни у війні та 
продовжують рухати революцію в умовах спротиву їй з боку 
консервативних сил [18]. 
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Встановлення ціннісних орієнтирів нових, потенційно пасіо-
нарних груп в суспільстві сьогодні стає дуже важливим науковим 
завданням. Адже всі рухи зароджуються у невеликих групах 
людей, відданих ідеї, пристрасно захоплених нею. Саме тому 
необхідно дуже уважно поглянути на моделі організацій типу 
добровольчих військових формувань, волонтерських та ветеран-
ських рухів, патріотичних організацій, релігійних та національно-
культурних об’єднань, земляцтв, анклавів переселенців та мігран-
тів, галузевих профспілок, рухів опору та інших форм ідейно-
організаційної взаємодії, які об’єднують енергійних, креативних і 
пасіонарних особистостей. В умовах системної кризи провідних 
світоглядів приховані мікротенденції можуть стати причиною 
радикальних ціннісних змін в українському суспільстві, а відтак і 
характеру артикуляції суспільних інтересів. 
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1.3. УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС МІЖ СУСПІЛЬНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ ТА ЕКОНОМІЧНОЮ РАЦІОНАЛЬНІСТЮ 
Клас приватних підприємців в Україні почав формуватися ще 

в умовах Радянського Союзу, до здобуття країною незалежності. 
Під час перебудови в Радянському Союзі було прийнято низку 
законів, які легалізували приватне підприємництво і відкрили 
перспективи для виникнення бізнес-класу 

Після здобуття незалежності в Україні почалося активне 
формування приватного бізнесу – спочатку малого, а потім у 
вигляді великих корпорацій, більшість з яких мають трейдерське 
коріння: багато представників великого капіталу в Україні заро-
били свої перші великі гроші на поставках газу. Першим схему 
«газ в обмін на товари» в Україні застосував І. Бакай, чий концерн 
«Республіка» спочатку був єдиним імпортером газу в Україну і мав 
ексклюзивні права на розрахунки з «Газпромом» за його транспор-
тування. За свідченням Д. Фірташа, квоту на постачання туркмен-
ського газу в Україну І. Бакай отримав від тодішнього державного 
керівництва [1]. Після приходу до влади Леоніда Кучми схема 
поставок газу на Україну змінюється за принципом міжрегіональ-
ного групування: різні трейдери (єдині енергосистеми України, 
«Інтерпайп», «Інтергаз», Itera Energy) отримали ексклюзивне право 
на постачання газу у певні області України [2].  

На постачаннях газу промисловим підприємствам накопичили 
свій первинний капітал такі компанії, як ЄЕСУ, Індустріальний 
Союз Донбасу (ІСД). У 1995 році між ІСД і ЄЕСУ було укладено 
угоду, згідно з якою ЄЕСУ продавала в Донецькій області газ через 
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компанію-посередника, якою став ІСД на умовах отримання по  
$ 0,50 комісійних з кожної тисячі кубометрів. У 1996 р. ІСД поста-
вив 5,5 мільярдів кубометрів газу підприємствам Донецька [3]. 

Необхідною умовою становлення великого бізнесу в Україні 
був патронат влади, а головним принципом його діяльності – еко-
номічна раціональність у сенсі отримання найбільшого прибутку з 
мінімальними затратами. Саме в рамках цієї моделі в Україні 
проходила адресна приватизація, розквітала корупція і хабарництво, 
відбувалося зрощення крупного капіталу з владою. З перших 
моментів становлення українського бізнесу розпочалася його тініза-
ція. У міжнародній практиці граничним значенням рівня тінізації 
економіки визнано 30% від ВВП. За оцінкою Міністерства еконо-
міки України, рівень тінізації економіки у 2000 році досяг 47%, у 
2014 становив 43%, і тільки у 2015 трохи знизився до 40% ВВП [4]. 

Одним із перших економічних завдань у незалежній Україні 
стала приватизація засобів виробництва. Для її вирішення у серпні 
1991 року було створено Фонд Державного майна України, а в 
червні 1992 року – затверджено першу Державну програму прива-
тизації.  

В ідеалі приватизація мала б не лише змінити парадигму 
власності, а й стимулювати розвиток приватного капіталу та адапта-
цію країни до ринкової економіки. На практиці ж Україна зіткнулася 
з трьома факторами, які негативно вплинули на перебіг прива-
тизаційних процесів: відсутністю кадрів ідейних реформаторів, 
збереження управління державою в руках радянської номенклатури, 
низька на той час громадянська зрілість суспільства.  

В процесі перетворення державних підприємств на акціонерні 
товариства їх адміністраціям вдалося зберегти свій контроль над 
ними [5]. Такий характер приватизації зберігся і надалі, прикладом 
чому можуть служити закриті приватизаційні конкурси, умови 
яких виписувалися під конкретного покупця. Так приватизувалися 
«Криворіжсталь», «Укррудпром», «Запоріжсталь» та ін. Так, в ході 
приватизації «Запоріжсталі» (2001 р.) серед умов допуску до аук-
ціону була вимога поставок на комбінат в попередні роки 700 ти-
сяч тон залізної руди, але цим вимогам відповідали тільки компа-
нії, що були наближені на той момент до керівництва комбінату. 
Аналогічна ситуація спостерігалася і в ході приватизації в  
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2004 році «Криворіжсталі» – додаткові умови конкурсу вимагали 
від потенційного покупця цього промислового гіганта виробництва 
і реалізації українського коксу в обсязі не менше 1 мільйона тонн 
на рік протягом 3 останніх перед приватизацією років. Цій умові 
відповідав лише консорціум «Інвестиційно-металургійний союз», 
що був створений В. Пінчуком і Р. Ахметовим незадовго до прива-
тизації «Криворіжсталі».   

Активну участь в українській приватизації стратегічних об’єк-
тів брав і російський капітал, який або повністю, або частково 
придбав «Керчрибпром», «Гарантспецсервіс», Миколаївський 
глиноземний завод, «Луганськтепловоз» [6; 7; 8]. 

Широкі верстви населення фактично опинилися відлученими 
від приватизації. Як наслідок, більшість пересічних громадян 
продали свої приватизаційні сертифікати на чорному ринку, де їх 
ціна не перевищувала десяти доларів США.  

Для крупного олігархічного капіталу засобом, що дав доступ 
до розподілу державного бюджету чи суспільної власності, стала 
корупція. Для середнього ж і малого бізнесу, навпаки, корупція 
переважно стала непродуктивними витратами, що зменшують 
прибутки.  

Хабарництво і корупція з боку органів влади були однією з при-
чин уповільненого розвитку малого і середнього бізнесу. У 2010 р., 
за даними Міжнародної фінансової корпорації (IFC), близько 46% 
опитаних підприємств підтвердили, що вдавалися до неофіційних 
шляхів вирішення питань із державними органами [9]. Фіскальний 
тиск і корупція залишалися головними проблемами для сегменту 
малого і середнього бізнесу і після Революції Гідності, про що гово-
рять і українські бізнесмени, і експерти [10; 11]. Створені в рамках 
антикорупційної реформи Національне антикорупційне бюро, Спе-
ціалізована антикорупційна прокуратура, Національне агентство з 
питань запобігання корупції покликані боротися з державними 
чиновниками вищого рангу, в той час як ніша боротьби з корупцією 
в середній ланці залишається поза увагою.  

Весь український бізнес – малий, середній та великий – був 
однією з найзацікавленіших сторін в питанні обрання зовнішньо-
політичного курсу країни. Кожна з існуючих до 2013 року 
альтернатив – Європейський чи Митний союз – мала різну при-
вабливість для різних галузей економіки, і від вибору країни 
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залежало їхнє економічне майбутнє. Як демонструють результати 
соціологічного опитування Інституту економічних досліджень і 
політичних консультацій, до 2013 року всередині вітчизняного 
бізнесу було чітке розмежування щодо орієнтації на Захід або на 
Росію. Однак вже у 2013 р. український бізнес виявив прагнення до 
гармонійних відносин і з Заходом, і зі Сходом, але за однозначної 
орієнтації на західні правила і стандарти [12].  

Якщо говорити про мотивацію великого капіталу, то для 
українських олігархів вибір вектору економічної інтеграції пов’я-
зувався насамперед з політичними ризиками. За європейського 
вектору великий бізнес отримував би чіткі процедури врегу-
лювання економічних суперечок та інституціональні гарантії як 
спосіб убезпечення своїх капіталів. В разі вступу до Митного 
Союзу, як показує досвід інших членів цього об’єднання, існує 
високий ризик експансії російського капіталу, що засвідчила 
практика участі в ньому Казахстану, про яку казав президент Неза-
лежної асоціації підприємців Республіки Казахстан Т. Назханов в 
інтерв’ю польському інтернет-виданню Оbserwator finansowy: «Ба-
гато наших підприємств, які, наприклад, займаються переробкою і 
виробництвом продуктів харчування, не можуть зайти на ринок 
Росії, тому що російська сторона використовує нетарифне регулю-
вання. Простіше кажучи, створює перешкоди на шляху казахських 
товарів» (див. у: [13]). З другого боку, керівники підприємств, як, 
приміром, голова правління «Мотор Січі» В. Богуслаєв, по-
боювалися, що підписання угоди з ЄС негативно вплине на 
високотехнологічні галузі країни [14].  

Все ж таки в момент зовнішньополітичного вибору бізнес 
підтримав західний вектор, щоб прийти до європейської практики 
прозорих державних закупівель, подолання корупції, вільного 
пересування товарів. Малий і середній бізнес став одним зі спонсо-
рів і активних учасників Євромайдану: у грудні 2013 р. підприємці 
становили 9,3% його учасників, 8% – керівники підприємств, а за 
два місяці по тому кількість підприємців серед учасників протесту 
зросла майже удвічі – до 17% [15; 16]. 

Подальші події – анексія Криму, російська агресія у Донбасі 
призвели до того, що частка Росії в українському експорті впала 
від 15% у 2013 р. до 8,% у 2016 р. При цьому частка Європи в 
українському експорті в 2016 р. становила 40,1% [17].  
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Економічні реалії, що стали наслідком політичних змін, моти-
вують бізнес до стратегії корпоративно-суспільної відповідаль-
ності (КСВ), традиції якої в Європейському Союзі давні й стійкі, 
понад те, традиція набуває ознак обов’язковості [18].  

У країнах Європейського союзу КСВ розуміється як інтеграція 
соціальних та екологічних аспектів у щоденну комерційну діяль-
ність підприємств та в їхню взаємодію із зацікавленими сторонами 
на добровільній основі [19], як зобов’язання бізнесу сприяти 
економічному розвиткові, працювати з найманими працівниками, 
їхніми родинами, місцевою громадою та суспільством загалом з 
метою покращання якості життя [20], як досягнення комерційного 
успіху шляхами, що базуються на етичних нормах і повазі до 
людей, співтовариств і навколишнього середовища [21], як відпо-
відальність підприємств за свій вплив на суспільство [22]. 
Вітчизняні фахівці визначають його як добровільне дотримання 
компаніями принципів і стандартів соціально відповідального 
(корисного для суспільства і довколишнього середовища) ведення 
бізнесу на вищому, ніж встановлений законодавством, рівні [23].  

У світовій практиці сьогодні існує декілька документів, які 
визначають принципи та стандарти КСВ. Один з перших – 
Глобальний договір ООН, ініційований Генеральним Секретарем 
ООН Кофі Аннаном на Всесвітньому економічному конгресі в 
1999 році. Договір містить десять пунктів – орієнтирів діяльності 
бізнесу, які мають стати кодексом поведінки для всіх компаній, що 
приєднуються до ініціативи. Україна приєдналася до Глобального 
договору в 2006 році. Станом на 16 липня 2016 року зареєстровано 
266 українських компаній-учасниць договору [24].  

Прийнятий в 2010 році міжнародний стандарт ISO 26000, 
розроблений за участю експертів з різних країн, серед яких були 
представники споживачів, робітників, держави, промисловості, не-
державних організацій, розкриває сутність соціальної відповідаль-
ності, надає бізнесу рекомендації стосовно практик і принципів 
КСВ [25]. Українська сторона також брала участь у розробці цього 
міжнародного стандарту. 

Ще один документ, який містить стандарти КСВ, – це «Керівні 
принципи Організації економічного співробітництва і розвитку 
щодо транснаціональних компаній».  Принципи ОЕСР – це зібран-
ня стандартів з різних галузей, починаючи від прав людини, прав 
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працівників та безпеки праці, питань доступу до інформації, 
оподаткування та охорони навколишнього середовища. Держави, 
які їх підписали, створили Національні Контактні Пункти ОЕСР 
(НКП ОЕСР). Для підприємств, які мають місцезнаходження на 
території однієї з держав, що підписала документ, його дотримання 
є обов’язковим незалежно від місця ведення діяльності. 7 жовтня 
2014 року у штаб-квартирі ОЕСР в Парижі було підписано Мемо-
рандум про взаєморозуміння між Урядом України та ОЕСР щодо 
поглиблення співробітництва. Після приєднання України до 
Декларації ОЕСР щодо принципів міжнародного інвестування та 
діяльності транснаціональних компаній Національний Контактний 
Пункт має з’явитися і в Україні [26].  

В липні 2001 року Європейська комісія опублікувала Зелену 
книгу про корпоративно-соціальну відповідальність, у квітні 
2003 р. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо 
корпоративної соціальної відповідальності, а в 2011 р. була 
прийнята оновлена стратегія Європейського Союзу по КСВ, яка 
передбачає публічну звітність компаній [27].  

Перші кроки України на шляху до створення національної 
стратегії КСВ були зроблені у 2013 р., коли Указом Президента 
були затверджені плани щодо розроблення стратегії сприяння 
розвитку соціальної відповідальності бізнесу. В силу політичної 
ситуації робоча група по розробці стратегії припинила свою 
діяльність, але у 2016 р. відновила її [28].  

Перші кроки українського бізнесу на шляху до КСВ являли 
собою корпоративну філантропію, коли українські фінансово-
промислові групи (ФПГ) створили благодійні іменні фонди 
олігархів, які є власниками цих ФПГ. До найгучніших проектів 
цього напрямку можна віднести фонди Віктора Пінчука та Ріната 
Ахметова. Так, фонд Пінчука фінансував боротьбу зі СНІДом, 
працював над створенням центрів допомоги для новонароджених, 
підтримував талановитих студентів, виплачуючи їм стипендію 
фундації, реалізовував програму вивчення Голокосту в Україні, 
організовував роботу центру сучасного мистецтва Pinchuk Art 
Centre. Увага фонду Ахметова була зосереджена на реалізації 
проекту з подолання епідемії туберкульозу в Україні, програми 
«Ні сирітству!», освітнього проекту для журналістів «Жур-
налістика цифрового майбутнього».  Сьогодні фундація Ахметова 
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переважно допомагає переселенцям з тимчасово окупованих 
територій і населенню, що залишилося в окупації. 

Одним з найбільш яскравих наочних прикладів, коли соціальна 
відповідальність крупного бізнесу трансформувалася в політичний 
капітал, стала діяльність Маріупольського металургійного комбінату 
(«ММК ім. Ілліча»), головою правління якого і директором самого 
заводу у 1997–2012 рр. був В. Бойко. Комбінат не тільки надавав 
жителям міста робочі місця, а й реалізував безліч соціальних 
програм щодо підтримки пенсіонерів, ветеранів праці, підвищення 
кваліфікації та оздоровленню персоналу, фінансував програму з 
розвитку транспортної інфраструктури міста. За рахунок засобів 
комбінату в місті вводилися в експлуатацію об’єкти соціально-
культурного і побутового призначення. Такі дії забезпечили високий 
ступінь довіри населення міста як до самого В. Бойка, так і до 
Соціалістичної партії України, яку він представляв. На позачергових 
виборах у Верховну Раду в 2007 р. і у 48 окрузі СПУ отримала 
50,02% від загального числа тих, хто голосував [29]. 

За президентства В. Ющенка було запроваджено практику 
проведення зустрічей глави держави з представниками великих 
підприємств і корпорацій. В липні 2007 р. був підписаний Мемо-
рандум між президентом і представниками великого бізнесу [30]. 
Зокрема, в документі йшлося про загальну відповідальність пред-
ставників крупного бізнесу й президента за розвиток економіки, 
соціальну стабільність и підвищення добробуту громадян.  

Ю. Тимошенко, удруге ставши прем’єром (2007р.), також 
висловлювалася за безпосередню участь бізнесменів у розробці 
законопроектів, запропонувавши направляти до Верховної Ради 
законопроекти, які містять компроміс між інтересами бізнесу та 
суспільства. Дещо пізніше – 23 квітня 2008 року – за ініціативою 
Кабміну створюється Національна стратегічна асамблея при Уряді, 
покликана консолідувати діяльність суспільства, представників 
бізнесу, Кабміну та органів виконавчої влади для формування й 
реалізації довгострокової стратегії розвитку країни, підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки на принципах 
соціального партнерства, відвертості и прозорості. 

Однак єдиною точкою спільних публічних зусиль влади і бізне-
су на той час стали соціальні проекти, в рамках яких представники 
крупного капіталу виступали як меценати. Інші заявлені представни-
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ками влади аспекти залишилися на рівні політичної риторики. Крім 
того, саме соціальне меценатство стало способом демонстрації 
лояльності до влади: Приміром, після того як дружина президента 
К. Ющенко очолила фундацію «Україна 3000», обсяги пожер-
твувань на її проекти зросли у багато разів, тоді як фінансування 
фундації «Україна – дітям» дружини попереднього президента  
Л. Кучми з 2005 по 2007 роки скоротилася на 70% [31].  

За етапом корпоративної філантропії, характерної для України 
початку нульових, настає період, коли підприємства починають 
інтегрувати соціальну відповідальність в корпоративні стратегії. У 
2008 році вперше в Україні дві компанії – банк «Надра» і ДТЕК – 
публікують соціальний звіт, розроблений за стандартами GRI 
(Глобальної ініціативи зі звітності). 

У 2010 році частка тих представників бізнесу, хто вважав, що 
бізнес повинен брати активну участь у вирішенні соціальних та 
екологічних проблем суспільства і житті громади, досягла 68,1% (у 
2005 році – 32,7%), а частка тих, хто впевнений, що бізнес повинен 
тільки забезпечувати прибуток власникам та платити податки, 
становила 49,1%. Половина українських підприємств у 2010 році 
вважала, що практики КСВ повинні впроваджуватися кожною 
компанією [32].  

Наприкінці 2000-х відбувається відокремлення благодійності 
від КСВ: особисті благодійні фонди олігархів стають самостійними 
суб’єктами, що функціонують окремо від активів олігархів, а 
активи починають працювати за власною програмою КСВ, яка 
поступово стає частиною стратегічного менеджменту. Саме в цей 
період бізнес вперше звертається до програм по збереженню 
навколишнього середовища, розвитку освіти, допомоги дітям з 
обмеженими можливостями [33].  

Розрив між якістю освіти та вимогами роботодавців спричи-
нив появу двох освітніх проектів, які реалізовувалися за підтримки 
Міносвіти. Перший з них – Міжкорпоративний університет, що 
стартував у 2009 р. за ініціативою ряду компаній та провідних 
вишів. Другий проект – «Паспорт професії», започаткований СКМ 
в 2011 р., полягає у розробці сучасних професійних стандартів, які 
мають на меті допомогти скоротити дисбаланс на ринку праці між 
попитом і пропозицією фахівців. У професійних стандартах стало 
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прописуватися, що повинен знати і вміти фахівець, щоб відпові-
дати сучасним вимогам ринку.  

Спостерігається еволюція мотивації компаній щодо КСВ. У 
«дореволюційний» період бізнес переважно керувався прагматич-
ними мотивами, у чому відверто зізнавалися його представники, 
відповідаючи на запитання про причини їхнього переходу до КСВ: 
надання своєму бізнесу респектабельності, заохочення нової клієн-
тури, вихід на зовнішній ринок, зміцнення своєї конкурентоспро-
можності, збільшення прибутків [34]. 

З кінця 2013 р. одним із мотивів суспільної відповідальності 
українських бізнесменів все помітнішою стає громадянська 
відповідальність. Жоден з міжнародних стандартів КСВ не містить 
пункту про захист власної країни в період військових дій. Тому 
раніше жодна зі стратегій КСВ в Україні не мала пункту про допо-
могу армії, військовим, пораненим чи вимушеним переселенцям. 
Зовнішні обставини відкоригували спрямування благодійних 
бюджетів великого бізнесу, а для малого і середнього – стали 
мотивом, який спонукав багато підприємств вперше приєднатися 
до суспільно корисних дій. Український бізнес бере активну участь 
у волонтерському русі, реалізує безліч проектів по допомозі армії, 
добровольцям, вимушеним переселенцям – збереження робочих 
місць за мобілізованими співробітниками, придбання необхідного 
військового спорядження, організація переїзду та часткова компен-
сація вартості житла співробітникам, що опинилися на території 
конфлікту, допомога у відтворенні інфраструктури та соціальних 
об’єктів в регіонах, що постраждали від військових дій.  

Балансуючи між економічною раціональністю та суспільною 
відповідальністю український бізнес пройшов довгий шлях до 
моделі КСВ, яка базується не лише на міжнародних принципах і 
стандартах, а й на почутті відповідальності за долю власної дер-
жави. Події, що сталися в Україні після 2013 року, спонукали 
великий бізнес відкоригувати КСВ-стратегії, а безліч малих та 
середніх підприємств – інтегрувати суспільно-відповідальні дії у 
власну модель життєдіяльності, допомагаючи армії або вимуше-
ним переселенцям. Українські практики суспільної відповідаль-
ності бізнесу воєнних часів здатні збагатити платформу B4P 
(«Бізнес заради миру»), що була започаткована в 2013 році в 
рамках Глобального договору ООН. B4P – це форум, площадка, де 
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компанії можуть отримувати знання, проводити обговорення, 
обмінюватися інформацією відносно дій бізнесу в регіонах, що 
постраждали від конфліктів.  

Зрозуміло, що і бізнес, і держава прагнуть повернутися до мирно-
го життя: бізнес – робити акценти на екологічних, освітніх проектах, 
інноваційних дослідженнях, піклуванні про людей з обмеженими 
можливостями, а держава – стимулювати розробку національної стра-
тегії КСВ, створювати сприятливі умови для соціально-відпо-
відального бізнесу, організовувати діалог і партнерство між всіма 
сторонами, що зацікавлені в реалізації КСВ-стандартів.  
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1.4. РЕГІОНАЛЬНІ ТА ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕ-
РЕСИ: ПРОБЛЕМА УЗГОДЖЕННЯ 

 
Своєрідним підсумком ХХ століття стало те, що, як зазна-

чалося у літературі з політичної регіоналістики, авторитет 
держави «розмивався з трьох напрямів: згори – інтернаціо-
налізацією; знизу – регіональними і локальними домаганнями; і з 
боку – розвитком ринкового і громадянського суспільства, посла-
блюючи його (авторитет держави. – М. К.) роль у господарському 
керівництві, соціальній солідарності, культурі й формуванні 
ідентичності, а також в інституційній структурі» [1, с. 81], що 
призвело до постання «нового регіоналізму», який мав дві 
особливості – він не обмежувався рамками національної держави 
і призводив до зіткнення між собою регіонів у конкурентній 
боротьбі. Ключовою підставою для конструювання регіонів (як 
соціального й політичного простору та системи дії) стала 
регіональна ідентичність [1, с. 81, 92]. 

Відповідно до «Декларації Асамблеї європейських регіонів 
про регіоналізм в Європі» (1996р.) регіон визначається як державне 
територіальне утворення, яке відповідає рівню, нижчому за дер-
жавний, але яке має певні політичні повноваження, визначені 
Конституцією чи законом, на основі якого функціонує якчастина 
правової структури держави. За регіонами визнається різний статус 
в залежності від історичних, політичних, соціальних та культурних 
особливостей і, відповідно, власна політична ідентичність. Базови-
ми чинниками, які зумовлюють формування регіонів, є історичні, 
культурні, інституційні, які є відмінними у кожній державі[2].  

Визнання регіональної специфіки, з точки зору європейців, є 
уособленням демократії, децентралізації, самовизначення. Регіони 
виконують найрізноманітніші функції, вони можуть брати участь як 
в інститутах держави (на субнаціональному рівні), так і бути суб’єк-
тами у міжнародних зв’язках. До компетенції регіонів відносяться 
такі сфери, як регіональна економічна політика, освоєння території, 
політика в галузі будівництва (у тому числі житлового), інфра-
структура телекомунікацій і транспорту, енергетика, навколишнє 
середовище, сільське господарство і рибальство, освіта всіх рівнів і 
наукові дослідження, культура, інформація і комунікація, охорона 
здоров’я, туризм, відпочинок, спорт, поліція та громадська безпека.  
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«Декларацією» 1996 року Європа засвідчила як відхід від 
сприйняття реалій континенту у площині центр-периферія на 
користь поліцентричної конфігурації європейського простору, так і 
перехід на новий щабель самоорганізації. Європа окреслила спробу 
руху від минулого до майбутнього, ставши «Європою регіонів».   

Україна в історичному, географічному, економічному та інших 
сенсах – досить різнорідна. Ця різнорідність ретельно вивчається 
істориками й географами, економістами, етнографами, статисти-
ками, політологами, які – кожен по-своєму – конструюють концепти 
регіонів. Нині історики виокремлюють 4 історико-географічні регіо-
ни, етнографи – 3 великі регіони, до складу яких відносять від 12 до 
16 регіонів меншого масштабу: економісти – 9, статистики – 27, що 
свідчить про використання відмінних критеріїв у ході виокремлення 
регіонів (див. : [6–10]). 

Наявність політичних регіонів, які мали/мають свою іден-
тичність і, відповідно, свої політичні інтереси, підтверджувалося 
на початку 1990-их років насамперед існуванням етнополітичних 
питань – угорського в Закарпатті (яке дещо ослабло із прийняттям 
українсько-угорського державного договору 1993 р., який закріпив 
права угорської національної меншини в Україні), «політичного 
русинства» (підживлюваного представниками місцевої еліти), 
«Интердвижения Донбасса» (серед натхненників створення і 
учасників якого були брати В. і Д. Корнілови, В. Заблоцький та 
ін.), руху за «Новоросію» та інших 

У двохтисячних роках про специфіку регіонів свідчили, 
зокрема, результати соціологічних опитувань, проведених у різні 
роки Центром Разумкова, компанією Research&BrandingGroup та 
ін. Своєрідними політичними маркерами регіонів, які так чи 
інакше дозволяють вирізняти їхні ідентичності, є ставлення 
місцевого населення до тих чи інших політичних ідей, оцінювання 
ним минулого і кут зору на перспективи свого регіону у складі 
України. Про це ставлення, насамперед, можна судити, аналізуючи 
відповіді респондентів, отримані в ході соціологічних опитувань. 

Так, у 2015 р. на запитання «Чи прагнете Ви відновлення 
Радянського Союзу та соціалістичної системи?» більшість 
українців (51,3%) відповідали «ні», але відсоток тих, хто бажав 
відновлення СРСР, був високим на Півдні та Сході України – 
відповідно, 27,2% та 25,1%, і найнижчим на Заході – 5,0% . 
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У питанні територіальної самоідентифікації населення (у сітці 
координат «житель місцевості/міста – регіону мешкання – України – 
Європи – світу») та ставлення населення до України як Батьківщини 
виявилося, що прив’язаність до місцевості/міста була найбільшою у 
мешканців Центру й Заходу України, відповідно, 43,1% та 38,5%; 
почуття регіоналізму найбільше були розвинені у мешканців Півдня 
України: 24,5% населення усвідомлювали себе саме як мешканців 
цього регіону; найвищий відсоток осіб, які ідентифікували себе як 
мешканців України, проживав на Півдні (35,8%) і Заході (34%); 
трішки менший – 32% – на Сході і найменший він був у Центрі, де 
становив 25,2%. Тобто, українська ідентичність у «трикутнику» 
Захід–Схід–Південь була приблизно на одному рівні (похибка – 
2,3%), тоді як у Центрі «українськість» була найнижчою; на Півдні і 
Заході найвищим був відсоток осіб, які ідентифікували себе 
європейцями, відповідно 3,3% та 2,4%. 

Таким чином, у «післяпомаранчевий період» найбільше 
«українців» та «європейців» в Україні мешкало на Півдні та Заході 
держави. У той же час кількість готових обрати Україну своєю 
Батьківщиною (у разі можливості вибору) на Сході і Півдні 
України була нижчою, ніж в Центрі і на Заході (відповідно: 62,3%, 
60,4%, 76,3%, 79,2%), утім, все ж сягала понад 60%. Кількість 
людей, які виявляли готовність сказати Україні «ні», становила на 
Півдні і Сході України, відповідно, 21,4% та 18,0%, а в Центра і на 
Заході – 10,5% та 6,7%. Тож, якщо говорити про «загрози від 
ідентичностей» для Української держави (на початку 2006 р.), які б 
могли провокувати еміграцію населення чи підживлювати його 
«потенційний сепаратистський потенціал», то найбільшими, втім і 
не критичними, ці загрози були на Півдні, але не було підстав 
вважати їх критичними[12; 13]. 

Відповіді на питання «Чи існують між західними і східними 
регіонами України настільки глибокі політичні, мовні, культурні та 
економічні відмінності, що в перспективі вони можуть роз’єд-
натися і створити свої власні держави або ввійти до складу інших 
держав?» засвідчують, що загалом погляд мешканців українських 
регіонів один на одного не був поглядом як на абсолютно «інших»: 
майже 60% мешканців Сходу та 56,4% з Півдня не бачили 
«глибоких відмінностей» між регіонами. Ще більший «спокій» у 
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ставленні до «інших українців» виявляли мешканці Заходу (71,3%) 
і Центру (72,2%) [14]. 

Зрештою, на запитання «Чи хотіли б Ви, щоб Ваша область 
вийшла зі складу України і приєдналася до іншої держави?» понад 
три четверті населення Півдня і Сходу Української держави та 91–
93% Заходу та Центру у 2007 р. висловлювалися проти [15]. 

Результати соціологічних опитувань 2005–2007 рр. давали під-
стави для роздумів про необхідність враховувати в державній 
політиці регіональні відмінності, ініціювати проекти, спрямовані на 
зміцнення української державності на місцях. Насправді ж регіо-
нальна політика була слабкою – непослідовною і несистемною. До 
такого висновку підводить аналіз вітчизняної політичної практики.  

На офіційному рівні проблема регіонів постала на початку 
1990-их років, коли за ініціативи голів обласних, Київської та 
Севастопольської міських Рад народних депутатів та президент-
ським указом від 20 вересня 1994 р. було створено Раду регіонів як 
«консультативно-дорадчий орган» при Президентові України [16]. 
У політико-юридичній площині регіонами України проголошува-
лися області та міста, від імені яких виступали голови областей та 
представники міських рад народних депутатів. Згідно затвердже-
ного у жовтні 1994 р. «Положення про Раду регіонів», її основними 
завданнями визначалися обговорення актуальних питань економіч-
ного і соціального життя та вироблення на цій основі взаємоузго-
джених пропозицій з урахуванням інтересів держави і регіонів»; 
проведення консультацій щодо вдосконалення структурної побу-
дови та функціонування системи органів виконавчої влади з метою 
вироблення відповідних пропозицій; обговорення проектів законо-
давчих актів Президента України щодо проблем загально-
державного значення та питань, що зачіпають інтереси регіонів, 
підготовка згоджених пропозицій до цих документів; вироблення 
механізмів здійснення загальнодержавної соціально-економічної і 
гуманітарної політики, реалізації державних програм з цих питань, 
що враховували б специфіку регіонів [17]. 

Середина 1990-их років стала своєрідним початком вибу-
довування відносин між центром і регіонами – вони були підняті 
на новий рівень політико-правового сприйняття і функціонування. 
У листопаді 1997 р. Мін’юстом України була зареєстрована Партія 
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регіонального відродження України, що згодом трансформувалася 
у Партію регіонів. Задоволенню політико-економічних інтересів 
регіональних еліт по-своєму мали сприяти спеціальні економічні 
зони (СЕЗ), яких у 1996–2004 рр. за взаємодії місцевих еліт та 
державної влади було створено 11 (у т. ч: «Сиваш», «Порт 
“Крим”», «Славутич», «Донецьк», «Азов», «Закарпаття», «Поліс-
ся»), та 7 територій пріоритетного розвитку (ТПР) [18]. СЕЗ і ТПР 
створювалися без відповідної нормативно-правової бази та фінан-
сово-економічного обґрунтування, але в них була зацікавлена еліта 
сировинних та індустріально розвинутих регіонів, яка отримувала 
податкові пільги та можливість функціонувати в окремому режимі 
фінансово-господарських відносин, який містив корупційну скла-
дову, мало підконтрольну центральній владі. Тим самим, впродовж 
кількох років у державі створювалися подвійні політико-правові та 
економічні засади функціонування регіонів, що згодом дозволило 
аналітикам розглядати СЕЗ не лише у площині субсидіарного 
регіоналізму, а й у площині проблеми «системного дерегульо-
ваного трайбалізму» [19]. Саме середину 1990-х років можна 
розглядати як переломний момент у запуску механізму децентра-
лізації держави без опори на науково обґрунтовані фінансово-
економічні розрахунки та безвідносно до будь-яких стратегій. 
Наприкінці 2000 р. Рада регіонів була ліквідована ізгідно з Указом 
Президента України від 13 грудня 2000 р. і замінена Національною 
радою з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних 
органів та місцевого самоврядування [20]. Склад Ради був значно 
розширений, як і її повноваження.  

З обранням на посаду Президента України В. Ющенка була 
створена «Національна рада з питань державного управління та 
місцевого самоврядування» також як консультативно-дорадчий 
орган при Президентові [21]. Хоча з назви ради зник регіональний 
маркер, характерний для назв рад, які функціонували при поперед-
ньому президенті, утім до її завдань була віднесена розробка та 
внесення пропозицій щодо визначення пріоритетів та механізмів 
реалізації державної політики у сфері державотворення, місцевого 
самоврядування та регіонального розвитку. Національна рада мала 
спрямовувати свої зусилля на комплексне проведення реформ у 
країні – адміністративної, адміністративно-територіальної та 
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реформи місцевого самоврядування. Серед її завдань, зокрема, 
з’явилася розробка та внесення пропозицій щодоподолання 
диспропорцій у розвитку регіонів [21].  

Після ліквідації Національної ради (на початку 2008 р.), згідно 
з Указом Президента України від 21 лютого 2008 р. постала 
«Національна рада з питань взаємодії органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування» [22]. Завдання новоствореної 
Нацради, по-перше, були менш амбітними і, по-друге, в тексті 
документа з’явився новий акцент, який опосередковано засвідчив 
наявність напруги між Президентом і регіонами. Зокрема, основни-
ми завданнями Нацради став не просто розгляд і обговорення 
питань загальнодержавного та регіонального значення, а й вироб-
лення узгодженої позиції щодо них. Тобто, було чітко визнано 
наявність двох рівнів державних проблем – загальнодержавного і 
регіонального. До проблем загальнодержавного та регіонального 
значення належали питання: а) вдосконалення державного будів-
ництва в Україні, реалізації державної регіональної політики із 
забезпечення розвитку регіонів, здійснення кадрової політики та 
кадрової роботи; б) основних напрямів внутрішньої політики 
України щодо залучення інвестицій для розвитку регіонів, реалі-
зації пріоритетів збалансованого соціально-економічного розвитку 
регіонів та держави в цілому; в) розвитку ресурсного, еконо-
мічного і науково-технічного потенціалу на загальнодержавному 
та регіональному рівнях; г) проектів актів законодавства, загально-
державних програм економічного, соціального, науково-техніч-
ного, культурного розвитку регіонів України; д) інших питань, що 
мають важливе значення для вирішення суспільно-політичних та 
соціально-економічних проблем регіонів та держави в цілому [22]. 
Таким чином, документ початку 2008 р. окреслив не просто 
актуальну проблематику – необхідність узгодження загальнодер-
жавних і регіональних інтересів в Україні, а й засвідчив по-своєму 
наявність своєрідної лінії розламу/протистояння між Президентом 
і регіональними елітами.  

Після приходу до влади В. Януковича орган, створений  
В. Ющенком, був ліквідований, а згодом (у квітні 2010 р.) прези-
дентським указом було створено Раду регіонів. У документі були 
сформульовані її основні завдання: вивчення суспільно-політичних 
процесів у державі, стану соціально-економічного розвитку регіо-
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нів, вироблення узгодженої позиції щодо пріоритетів державної 
регіональної політики, сприяння взаємодії та активізації співпраці 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 
обговорення актуальних питань забезпечення збалансованого 
соціально-економічного розвитку регіонів та вироблення меха-
нізмів подолання диспропорцій розвитку територій, ефективного 
використання економічного потенціалу регіонів; проведення кон-
сультацій щодо здійснення адміністративно-територіальної рефор-
ми та реформи місцевого самоврядування, підготовка пропозицій 
до законодавства України з питань регіонального розвитку, місце-
вого самоврядування, територіальної організації влади; вивчення 
громадської думки щодо президентських ініціатив з питань 
регіонального розвитку, місцевого самоврядування, територіальної 
організації влади; вивчення іноземного досвіду здійснення 
регіональної політики [23]. 

Рада регіонів припинила діяльність згідно указу президента 
П. Порошенка від 2014 р. [24].Замість неї у квітні 2015 р. ним було 
створено Раду регіонального розвитку [25]. 

Попри усі інституційні зміни, досі зберігає свою формальну 
чинність «Концепція державної регіональної політики», затвер-
джена 25 травня 2001 р. Президентом Л. Кучмою [26]. Звертає на 
себе увагу, що попри наявність такого документу, сама практична 
регіональна політика протягом останніх 15 років виявилася неефек-
тивною, що засвідчили щонайменше події в АРК та на Донбасі 
починаючи з весни 2014 р. До того ж до Концепції не вносилося 
жодної (!) поправки жодним із наступних (після Л. Кучми) україн-
ських Президентів.  

У розділі 1 («Загальні положення») Концепції вказується, що 
головною метою державної регіональної політики є створення 
умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного 
розвитку України та її регіонів, підвищення рівня життя населення, 
забезпечення додержання гарантованих державою соціальних 
стандартів для кожного її громадянина, поглиблення процесів рин-
кової трансформації на основі підвищення ефективності вико-
ристання потенціалу регіонів, підвищення дієвості управлінських 
рішень, удосконалення роботи органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування.  
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Для досягнення головної мети державної регіональної політи-
ки передбачалося вирішення низки завдань переважно соціально-
економічного, фінансового характеру тощо. Впадає в око, що 
«головна мета» не передбачала розв’язання суто політичних 
проблем у регіонах. 

Розділ 2-й присвячений питанню вдосконалення державного 
регулювання розвитку регіонів, а розділ 3-й – підвищенню ролі та 
відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування в їх соціально-економічному розвитку. 
Концепція наголошує на важливості підвищення ролі та відпо-
відальності місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, територіальних громад за розвиток регіонів, на 
необхідності оптимізації територіальної організації державної вла-
ди та місцевого самоврядування, що мало забезпечити підвищення 
ефективності управління процесами розвитку регіонів та ін. 
Четвертий розділ виділяє два етапи реалізації Концепції. На пер-
шому в основному передбачалися розробка та запровадження в дію 
відповідних законів, формування мережі агентств регіонального 
розвитку, запровадження системи державної реєстрації земельних 
ділянок, іншого нерухомого майна і права власності на них, 
удосконалення механізму контролю з боку територіальних громад 
за діяльністю органів місцевого самоврядування тощо. Цей етап 
мав чіткі хронологічні межі – 2001–2003 роки. Для другого етапу 
визначено тільки початок – з 2003 року без верхньої межі. Заходи, 
які передбачалися для проведення на цьому етапі, мали виключно 
соціально-економічний, фінансовий характер. 

Вищевикладене дозволяє твердити, що регіональна політика 
була вузькоспрямованою: у Концепції порушувалися питання 
лише соціально-економічного, фінансового характеру, висвітлю-
валися деякі аспекти місцевого самоврядування, децентралізації 
тощо. Концепція, а також низка інших державних актів (Закони 
України «Про державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», 
«Про основи містобудування», «Про власність» та ін.) були і є 
свідченням відсутності у державних діячів, політиків розуміння 
необхідності внесення до змісту регіональної політики такої 
важливої складової, якою є політична – зміцнення політичної 
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свідомості і політичної культури населення регіонів, запобігання 
там сепаратизму, антиукраїнським й антидержавним настроям, 
виховання українського патріотизму і т.п. 

В той же час, не можна обійти увагою, що зараз питання регіо-
нів порушене у Законі України «Про основи національної безпеки 
України» (у редакції від 07.08.2015 р.), зокрема, у статті 7, де 
йдеться про загрози національним інтересам і національній безпеці 
України, зокрема такі, як прояви сепаратизму, намагання автономі-
зації за етнічною ознакою, переважання в діяльності управлінських 
структур особистих, корпоративних, регіональних інтересів над 
загальнонаціональними [27].  

В цілому ж, оглядаючи 25 років незалежності України, дово-
диться констатувати відсутність всебічно розробленої стратегії 
міжрегіональної інтеграції. Поведінка «хижих еліт» (регіональних 
кланів) спричинила вивільнення (як засвідчила окупація Росією 
АРК та частини земель на Сході України) деструктивного потен-
ціалу регіональної ідентичності. До механізму маніпуляцій свідо-
містю мешканців регіонів були залучені найрізноманітніші важелі 
й чинники, які спотворювали регіональну самосвідомість історіо-
графічними (препаруючи минуле, наприклад, Донбасу в російській 
версії), політичними (за допомогою фальсифікацій демократичних 
процедур – виборів, голосування та ін.), ідеологічними (проти-
ставлення «пантеонів героїв» Сходу і Заходу, спекуляції на мовно-
му питанні тощо), економічними (приміром, культивація гасла 
«Донбас годує всю Україну»)та іншими засобами. 

Актуалізовані місцевими кланами регіональні ідентичності 
ставали ґрунтом, який, з-поміж іншого, живив федералістські ідеї в 
українському соціумі, до обстоювання яких час від часу вдавалися 
представники окремих політичних сил. 

Показово, що представники регіональних еліт постійно 
запевняли у відсутності загрози сепаратизму [28]. Так, засновник 
IHRPEX О. Фельдман, презентуючи результати соціологічного 
дослідження, проведеного КМІС у 2012 р., наголошував, що 57,5% 
респондентів оцінювали відносин між регіонами як «позбавлені 
напруги чи як близькі до ідеалу», і лише 12,8% вважали ці відно-
сини напруженими. Крім того, народний депутат вважав, що гро-
мадянська ідентичність в Україні є домінуючою: 53,4 % мешканців 
держави вважали себе, в першу чергу, громадянами України, і 
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тільки потім – представниками різноманітних локальних ідентич-
ностей [28]. Отже, соціологічний зріз суспільних настроїв 2012 р. 
може вважатися ще однією підставою для твердження, що 
кримський, донецький та луганський сепаратизми стали можли-
вими внаслідок зовнішнього російського втручання.  

Останні два роки української дійсності свідчать, що для низки 
політиків й інтелектуалів ідея «глибокого роздержавлення» 
України є актуальною й нині, що засвідчила конференція, прове-
дена адептами цієї ідеї у грудні 2015 р. [29]. І в цьому процесі 
«роздержавлення» суттєву роль відіграє/відіграватиме політика 
ідентичностей на місцях, яку провадить місцева еліта, намага-
ючись, в одних випадках, «домовлятися» з центральною владою, в 
інших – торгуватися з нею, ще в інших – протистояти їй і боротися 
проти неї, відстоюючи свої інтереси. 
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РОЗДІЛ 2.  
ПОЛІТИЧНІ РЕФЛЕКСІЇ  

СУСПІЛЬНО-ГРУПОВИХ ІНТЕРЕСІВ 
 

2.1. БІЗНЕС-ПАРТІЙНІ КОРПОРАЦІЇ: ІДЕОЛОГІЯ, 
ЛІДЕРИ, ПОЛІТИЧНА ПРАКТИКА 

 
За даними соціологічних досліджень, політичні партії нале-

жать до інститутів, яким українці довіряють найменше. Восени 
2015 р. опитування «TNS–Україна» показало, що українці дові-
ряють партіям лише на 1,8 бала за 5-бальною шкалою – менше, ніж 
Верховній Раді України (1,9), судам, уряду, прокуратурі й астро-
логам (2,0) [1]. 

Більшість з понад 350 політичних партій, зареєстрованих в 
Україні, створені не за ідеологічними, а за бізнесовими інтересами. 
Думка, що партійна діяльність в Україні міцно пов’язана з інтере-
сами олігархічних кланів, стала загальноприйнятою [2]. В Україні 
фактоично підтверджується попложення теорії груп авторства  
А. Бентлi i Д. Трумена, що великі економічні групи, які працюють 
на власний прагматичний інтерес, є основою політичного процесу, 
що з їхньою діяльністю перетинається діяльність основних держав-
них інститутів, таких як президент, суд, законодавчі органи та ін. 
Анаоргічним є положення «теорії обміну» Р. Солсберi, що лідер 
(політичний підприємець) фінансує групу з метою отримання 
певних дивідендів і в такий спосіб відбувається своєрідний обмін 
послугами: члени групи задовольняють свої специфiчнi потреби, а 
політичний підприємець свої [3, р. 1]. 

В українських реаліях політичні підприємці (олігархи) 
фінансують політичну партію, яка потім, потрапивши до влади, 
задовольняє інтереси свого «спонсора».  У такий спосіб політичні 
інститути використовуються як інструмент задоволення потреб 
окремих осіб або як засіб лобіювання інтересів бiзнес-груп. 
Партійна дiяльнiсть набула рис «політичного пiдприємництва», 
економічні правила гри iмплементовані у політичне поле: 
політичні партії стали товаром, який можна вигідно продати на 
виборах, а електорат перетворився на споживачів політичної 
продукції.  
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В Україні контроль кількох фінансово-промислових груп в 
основних структуро-формуючих сферах досяг критичного показ-
ника рівня олігархізації і перевищив 70% [4]. Вважається, що 
десять фінансово-політичних груп хай і не на правах приватної 
власності, але контролюють 80% економіки [5]. Отже, політичне 
домінування в Україні кланово-олігархічних груп не може 
викликти подиву. 

Політичні партії в Україні створювалися і реєструвалися як 
організаційні структури, основна функція яких полягала в 
просуванні у владу або в збереженні у владі представників певних 
малих і великих бізнес-груп, через що більшість з них перетво-
рилися на «додатки» до бізнес-структур. Їх лідери прийшли в 
політику з комерції і сприймають її як продовження і «дах» для 
бізнесу. Українські партії живуть в логіці бізнесу, а не політики. 
Вони переходять від одних власників до інших – зливаються з 
більш сильними компаніями, як це відбувається у світі корпорацій. 
Особливістю усіх без винятку українських політичних партій є те, 
що вони не представляють всі регіони країни та великі терито-
ріальні громади. З іншого боку, регіональна спеціалізація партій 
призводить до того, що всі політичні конфлікти мають не лише 
партійний, а й міжрегіональний характер [6; 7]. 

Структурну матрицю бізнес-партійних корпорацій як правило 
складають: «економічне тіло» у сфері видобувного, виробничого чи 
посередницького комплексу; мас-медійне забезпечення, що розроб-
ляє корпоративну ідеологію; політичний «дах» у якості інструментів 
політичного посередництва та захисту інтересів (партії, фракції, 
делегати у владу); інколи популярний футбольний клуб [8]. Специ-
фікою партійних структур бізнес-партійної корпорації є те, що вони 
являють собою певну надбудову над промислово-економічними 
групами, створюються кулуарно і згори, формування партійного 
активу відбувається переважно адміністративним шляхом, масова 
партійна робота або не проводиться зовсім, або набуває характеру 
«карнавальної» діяльності [9]. 

Конгломерат бізнесменів, публічних політиків, представників 
владних структур (бюрократії), об’єднаних економічними, полі-
тичними і навіть родинними зв’язками, сформував по суті кланову 
систему, побудовану на патримоніальних суспільних звичках та 
інстинктах під протекторатом влади [10]. 
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Витоки цієї системи можна побачити на прикладі ключових 
бізнес-партійних корпорацій. Так, у 1990 р. у Дніпропетровську 
була створена група «Інтерпайп», яку очолив В. Пінчук. Альянс 
«комсомольських активів» і грошей, зароблених на торгівлі побу-
товою технікою, сприяв створенню у 1991-1992 рр. дніпропетров-
ської групи «Приват»* (І. Коломийський, Г. Боголюбов, О. Мар-
тинов). Упродовж 1991–1995 рр. діяла Корпорація «Український 
бензин», яка у 1995 р. змінила назву на «Єдині енергетичні 
системи України» і стала потужнішою групою під керівництвом 
Ю. Тимошенко. У середині 1990-х рр. В. Пінчук був пов’язаний із 
П. Лазаренком, як і група «Приват», яка також користувалася його 
підтримкою. Упродовж 1994-1999 р. у Дніпропетровській області 
абсолютно домінувала одна ФПГ – група П. Лазаренка (голова Дні-
пропетровської обласної державної адміністрації у 1995-1996 рр. та 
прем’єр-міністр України у 1996–1997 рр.), яка охоплювала усі 
виробничі сфери й усі базові галузі Дніпропетровщини [11]. 
Поєднання політичної влади та бізнесу сприяло формуванню 
дніпропетровського клану під протекторатом П. Лазаренка, але 
політика останнього призвела до розколу ділової і політичної 
верхівки регіону наприкінці 1990-х років.  

Донецький клан був представлений трьома групами, еконо-
мічні та політичні інтереси яких не завжди збігалися, а іноді й 
вступали у протиріччя. На початку 1990-х рр. це були «червоні 
директори» – найвиразнішим представником цієї групи можна 
вважати Ю. Звягільського. У другій половині 1990-х – на початку 
2000-х рр. на перший план вийшли фінансово-промислові групи 
«Індустріальний союз Донбасу» В. Гайдука і С. Тарути та «System 
Capital Management» Р. Ахметова [9]. 

Однією зі найвпливовіших політичних і бізнесових груп, яка 
мала складну структуру, була група «Трудова Україна».  Традиційно 
з’являлася бізнес-група, а потім під неї створювалася партія. У 
випадку з «Трудовою Україною» було навпаки. Спочатку з’явилася 
Політична партія «Трудова партія України» проросійського ліво-
центристського спрямування. У 1998 р. деякі депутати-мажоритар-
ники від неї створили у Верховній Раді групу «Трудова Україна».  

                                                 
* Назва «група «Приват» є певною мірою політоко-публіцистичним 

конструктом, оскільки юридично під такою назвою вона не зареєстрована. 
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Влітку 1998 р. «Трудову партію України» очолив народний депутат 
М. Сирота. Наступного року в партії відбувся розкол, М. Сирота з 
незначною кількістю однодумців відійшов з неї, забравши пар-
тійний бренд. Однак основні фінансисти партії залишилися, 
зареєструвавши Політичну партію «Трудова Україна» з народним 
депутатом І. Шаровим на чолі [12].  

Бізнес-середовище Соціал-демократичної партії України 
(об’єднаної) – складалося з ВІМ (Бі-Ай-Ем) (В. Медведчук), 
«Динамо-Київ» (Ігор і Григорій Суркіси), «Інфокс», групи 
В. Хмельницького, декількох дрібніших бізнес-середовищ. Соціал-
демократія при цьому для цієї ФПГ є не більше, ніж умовна ідео-
логічна «фішка».  Партія не уникла розколів –демарші В. Онопенка 
у 1998 р., П. Порошенка у 2000 р. й О. Зінченка у 2003 р.[12]. 

Партійному, як і бізнес-середовищу, притаманне й явище рей-
дерства. Прикладами були СДПУ(о), яку замість В. Онопенка 
очолив В. Медведчук, або Демократична партія України, на чолі 
якої замість В. Яворівського стала Г. Антоньєва. Наслідком в обох 
випадках була різка зміна не лише політичної практики, а й ідеології 
цих партій [13]. Ще одним явищем, більше властивим бізнесу, була 
купівля членів парламенту вроздріб, що породило феномен «тушок» 
(за асоціацією з курячими тушками, які тоді масово доставлялися до 
України авіаперевізниками, тобто «перелітали» від одного власника 
до іншого) як новий тренд в українській політиці [14].  

Поява феномену лідерських партій, а фактично бізнес-пар-
тійних корпорацій із яскраво вираженим головним менеджером, 
пов’язана з періодом президентства Л. Кучми, який був ініціатором 
кількох проектів «президентських» партій – від Народно-демо-
кратичної партії до блоку «За єдину Україну» (до якого опоненти 
застосовували абревіатуру «ЗаЄдУ», натякаючи на корисливі 
мотиви учасників блоку) [15]. Друга з них була основною про-
президентською силою на парламентських виборах 1998-го року, 
повністю складаючись з політичних гілок фінансово-промислових 
груп різних типів [9, с. 15].  

Партії, які забезпечували присутність груп впливу в парла-
менті 1998–2002 рр., – це Політична партія Всеукраїнське об’єд-
нання «Громада» П. Лазаренка, СДПУ(о), «Трудова Україна» (саме 
тут були представлені мезоліти Дніпропетровської області), Народ-
но-демократична партія України. Партія відродження регіонів 
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України, Партія Зелених України, яка не прогнозовано пройшла у 
парламент і стала інвестицією у політику з боку харківського 
клану. У Верховній Раді України 1998–2002 рр. щонайменше  
127 депутатів (28%) представляли інтереси великого бізнесу[10]. 

Із наближенням кожних парламентських виборів представники 
великого капіталу охоче спонсорували партії в обмін на місце у 
прохідній частині списку. Утвердилася системна корупція партій як 
внутрішньопартійна (продаж місць у прохідній частині списків та 
призначень у виконавчу владу), міжпартійна (торг між партіями у 
владі), так і суспільна корупцію (підкуп виборців на виборах) [15]. 
Завдяки таким механізмам народними обранцями ставали мільяр-
дери і мультимільйонери: Р. Ахметов, К. Жеваго, В. Пінчук, А. Ве-
ревський, Ю. Звягільський, Т. Васадзе та багато інших. 

Починаючи фактично з виборів 2002 р. утверджується впли-
вова бізнес-партійна корпорація під назвою Партія регіонів, яку 
називали класичною мафією з відповідною структурою, ієрархією, 
ритуалами, апаратом примусу [16; 17]. Партія регіонів за час 
президентства В. Януковича перетворилася, за задекларованим 
членством, на другу за чисельністю політичну силу Європи. За 
масовістю і структурою Партія регіонів нагадувала КПРС з тією 
лише різницею, що в останньої була ідеологія, а Партія регіонів 
являла собою «клан, побудований на загальних бізнес-інтересах і 
мільярдах» [18]. Територіально партія асоціювалася з Донбаським 
регіоном, особливістю якого була міцна згуртованість. З обранням 
у 2010 р. В. Януковича Президентом України ключові посади у 
всіх гілках влади посіли не просто члени Партії регіонів, а 
насамперед вихідці з Донецької області. Зокрема, у Кабінеті 
Міністрів України майже половина членів (8 із 17) або народилися 
в Донецькій області, або були пов’язані з нею своїм кар’єрним 
зростанням. Із 27 регіональних органів Генпрокуратури 12 очо-
лювали вихідці з цієї області або за місцем народження, або за 
професійною ознакою. 25% керівників центральних органів 
виконавчої влади (крім міністерств) були представниками 
донецьких еліт [19]. 

У 2012 р. офіційна кількість членів партії досягла рекордної 
для країни позначки – 1,4 млн. осіб, або кожен 32-ий громадянин 
України, вона перетворилася на наймасовіший український 
політичний продукт. Наприклад, в місті Єнакієвому у партії офі-
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ційно перебувало 15 тисяч мешканців, тобто кожен шостий горо-
дянин [20]. До партії входили і найбагатший українець-мільярдер 
Р. Ахметов, і низка мультимільйонерів. Тільки у фракції регіоналів 
у Верховній Раді України було 18 мультимільйонерів [21]. 

Лідер Партії регіонів В. Янукович у 2010 р. став главою 
держави. Партія стала контролювати практично всі гілки влади. Із 
24 голів обласних державних адміністрацій 21 до свого призна-
чення були членами цієї партії, інші вступили після призначення. 
Домінування «партії влади» було на усіх рівнях суспільного, 
економічного, політичного життя. 

 Перетворення В. Януковича на абсолютного правителя (а не 
просто «представника кланів»)і розростання впливу його «Сім’ї»* 
(родичів і вузького кола друзів), яку називали повноцінним олігар-
хічним кланом, відбувалося за рахунок інтересів інших груп, 
зокрема, очолюваних Р. Ахметовим, Б. Колєсніковим, Д.Фірта-
шаем, В. Бойком, С. Льовочкіним та ін. [22]. 

Парламентська виборча кампанія 2012 р. підтвердила під-
порядкованість партій олігархату. Після 40-го номеру в списку 
Партії регіонів фактично кожен другий фігурант списку, аж до  
100-го номеру, так чи інакше був пов’язаний з бізнесом Р. Ахме-
това. Крім того, з 225 мажоритарних виборчих округів у 113 пере-
могли представники Партії регіонів.  

Після Революції Гідності Партія регіонів як єдина і цілісна 
бізнес-партійна корпорація перестала існувати, переформатува-
вшись у інші партії і групи впливу. Спадкоємницею Партії регіонів 
вважається Партія «Опозиційний блок», яка має два головних 
бенефіціара – власника СКМ Р. Ахметова і власника Group DF  
Д. Фірташа. Публічне представництво від партії здійснюють Б. Ко-
лесніков і В. Новинський, їхні колеги по Верховній Раді України 
С. Льовочкін і Ю. Бойко. 

Разом з тим, багато відомих членів партії порвали з нею. Так, 
до складу коаліції, яка підтримала постреволюційний уряд, вхо-
дило 62 колишніх члена фракції Партії регіонів. Із 37 членів 
групи «Економічний розвиток», очоленої В. Хомутинніком,  
33 були раніше членами фракції Партії регіонів, група «Суверен-

                                                 
* «Сім’я» в українській політичній лексиці розуміється як замкнене політико-

економічне угрупування, яке куларно править суспільством за його спиною. 
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на європейська Україна» І. Єремеєва нараховувала 23 колишніх 
«регіонала» з 34-х членів [23]. 

Партія «Блок Петра Порошенка» чинного Президента України 
також побудована за принципом бізнес-партійної корпорації, куди 
входять його ділові партнери та підлеглі. Ключові для держави 
рішення приймає і погоджує «стратегічна сімка» (П. Порошенко, 
А. Яценюк, Ю. Луценко, Б. Ложкін, В. Гройсман, О. Турчинов,  
А. Аваков), тобто нинішня «партія влади» утвердилася як прези-
дентсько-партійна модель [24; 25; 26]. 

Порівнюючи партійні програми з питань економічного і 
соціального розвитку країни варто зазначити, що спільними риса-
ми українських партій є відсутність ідеології, нечіткість цільових 
орієнтирів, декларативність та відсутність конкретної мети. Ска-
зане можна підтвердити аналізом програм найвпливовіших раніше 
і зараз партій.  

Передвиборча програма Партії регіонів 2012 р. «Від стабіль-
ності – до добробуту» пропонувала «шлях національного прогресу 
заради нової якості життя громадян України!», «виважену й реаліс-
тичну програму формування суспільства вільних та заможних 
громадян», обіцяла зростання ВВП щонайменше 5% на рік, перед-
бачала середню зарплату лікарям 8 тисяч гривень та 5500 гривень 
для медичного персоналу, а також зниження цін на ліки першої 
необхідності, виплати допомоги при народженні першої дитини у 
2012 році на рівні 28 тисяч 830 гривень, другої – 57 тисяч  
660 гривень, третьої – 115 тисяч 320 гривень, «забезпечення держ-
замовленням щонайменше 75% місць у вищих навчальних 
закладах» [27]. Однак два роки правління Партії регіонів навіть за 
відсутності кризи привели до того, що зростання ВВП у II кварталі 
2012 р. становили 1,9% замість 3,9% запланованих, зменшення 
міжнародних резервів України на $8,3 млрд., зростання валового 
зовнішнього боргу країни на 23%, падіння обсягів вітчизняного 
виробництва на 1% [28]. 

Партія «Блок Петра Порошенка» проголошувала впроваджен-
ня реальної конкурентної економічної моделі в Україні, Анти-
монопольний комітет мав стати ключовим регулятором вільної 
конкуренції, житлово-комунальних тарифів. Партія виступала за 
скорочення кількості податків, – зменшення процентних ставок, 
перекриття офшорів [29]. Реалії сьогодення у політичній практиці 
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«партії влади» далеко не співпадають з декларованими гаслами і 
принципом «жити по-новому».  

В той же час сам лідер партії з оптимізмом заявляв: «Резуль-
татом реформ в Україні стало збільшення контролю держави над 
бізнесом олігархів», мотивуючи, що успіхом його політики 
деолігархізації стало прозоре врегулювання ситуації щодо низки 
стратегічно важливих підприємств енергетичної галузі України, 
зокрема «Укртранснафти» та Одеського припортового заводу [30]. 

Натомість, на думку аналітиків, регіони залишаються особис-
тими вотчинами олігархів або політичних босів, і цей статус-кво 
був зміцнений результатами місцевих виборів, які були потворні-
шими, ніж у 2014 р. президентські або парламентські [31]. Місцеві 
вибори в Україні легалізували підконтрольну олігархам вертикаль 
місцевого самоврядування, визначивши «намісників» у місцевих 
громадах за принципом подвійної лояльності – партійно-корпора-
тивної та бізнесово-корпоративної [32]. Олігархи продовжують 
справляти вплив на політику, їхні капітали дозволяють їм одно-
часно фінансувати відразу кілька партій, навіть з протилежними 
ідеологіями: І. Коломойський фінансує Політичну партію «Україн-
ське об’єднання патріотів» («УКРОП»)і Партію «Відродження», 
Р. Ахметов – Політичну партію «Опозиційний блок».  

Небажання народних депутатів України та уряду вносити та 
приймати важливі антиолігархічні законопроекти є свідченням того, 
що чинна влада є підконтрольною олігархам. Парламент досі не нава-
жився ухвалити закони про недопущення приватизації стратегічних і 
прибуткових підприємств та повернення в державну власність 
незаконно приватизованих, про ліквідацію приватних монополій, про 
воєнний збір з олігархів, про повернення капіталів з офшорів. 

Виникнення одного з найприбутковіших видів інвестицій – 
«політичних» пов’язують із зазіханням великого бізнесу на 
панування у державі через механізми лобіювання своїх інтересів. 
Цей процес розпочався у період президентства Л. Кучми, коли 
партії, намагаючись здобути джерела фінансування, укладали 
джентльменські угоди (повсякденною мовою – «продавалися»)з 
народжуваним тоді олігархатом [13].  

У 1994–1997 рр. у виборчому законодавстві діяло обмеження 
загального розміру виборчих фондів кандидатів, що, ймовірно, 
стимулювало практику тіньового фінансування виборів. Аналогіч-
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ний ефект мав і п. 2 Ст. 15 Закону України «Про політичні партії», 
за яким фінансування партій не допускається підприємствами, 
установами і організаціями, у майні яких є частки (паї, акції), що є 
державною чи комунальною власністю, або які належать нерези-
дентам. Оскільки під це обмеження підпадала значна частка 
українського бізнесу, була обмежена можливість для партій 
залучати кошти на законних підставах [33]. 

За оцінками як міжнародних, так і вітчизняних експертів, 
виборчі кампанії в Україні є занадто дорогими, що веде до 
надмірної залежності партій і кандидатів від представників 
великого бізнесу [34]. На парламентських виборах 2012 р. 
Партія регіонів витратила більше за інших конкурентів –  
$500 млн., що в десять разів перевищувало витрати Об’єднаної 
опозиції «Батьківщина» [21]. У травні 2016 р. було оприлюдне-
но частину «чорної бухгалтерії «Партії регіонів, яка засвідчила 
факти підкупу та фінансування готівкою народних депутатів, 
членів Центральної виборчої комісії України, інших посадов-
ців, експертів, політтехнологів в інтересах партії на суму  
66 мільйонів доларів [34]. 

У Верховній Раді України восьмого скликання найбагатшою є 
фракція партії «Опозиційний блок», яка отримала понад 110 млн. 
грн. пожертв від невідомих донорів. Політична партія «Народний 
фронт» завдяки невідомим донорам та добровільним пожертвам 
«назбирала» понад 102 млн. грн., партія «Блок Петра Порошенка» 
накопичила з аналогічних джерел близько 101 млн. грн. ВО «Бать-
ківщина «накопичила» статки у розмірі майже 82 млн.грн. за раху-
нок членських внесків, пожертвувань та продажу нерухомості [35].  

Закон України «Про принципи запобігання та протидії полі-
тичній корупції» запровадив державне фінансування політичних 
партій і кримінальну відповідальність для керівників тих партій, які 
отримуватимуть тіньове фінансування [36]. Закон набув чинності  
1 липня 2016 р. Відповідно до нього, найбільшу державну підтримку 
із виділених на фінансування партій 391,032 млн. грн. отримала 
політична сила, яка перемогла на виборах (за відсотком голосів, 
відданих партії без урахування голосів за кандидатів-мажо-
ритарників). Таким чином, найзначнішу суму – 100,545 млн. грн. 
отримала Політична партія «Народний фронт», на другому місці 
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опинилася «Солідарність» із 99,087 млн. грн. [37]. Об’єднанню 
«Самопоміч» дісталися 10% від загальної суми – 88,95 млн. грн. 
Решту коштів було розподілено відповідно між Політичною партією 
«Опозиційний блок», Радикальною партією Олега Ляшка і ВО 
«Батьківщина» [38].  

В Україні сформувалася своєрідна політико-економічна єдність 
олігархічних кланів та партійних лідерів, а бізнес-імперії мають 
значний вплив на стан економіки та політичне реноме керівництва 
держави. Олігархічні клани вмонтовані у владу і складаються не 
лише з фінансово-господарських корпорацій, а й з політичних 
підрозділів зі своєю інфраструктурою – політологами, політичними 
технологами, ЗМІ, утворюючи бізнес-партійні корпорації. 

Висунення на передній план неформальних політичних 
інститутів і посилення свавілля влади сприяло створенню системи 
владних відносин, яка забезпечує економічні та політичні інтереси 
кількох фінансово-промислових груп. Політичні партії перетво-
рюються у бізнес-партійні корпорації, де бізнесова складова 
витісняє політичну та ідеологічну. Очільниками, лідерами чи 
донорами бізнес-партійних корпорацій виступають або конкретні 
особистості-олігархи, які є відкритими, публічними економічними 
й політичними акторами, або «сірі кардинали» політики, які 
впливають на прийняття політичних рішень опосередковано, або 
«політичні підприємці», які фінансують політичні проекти, партії, 
лідерів, які, у свою чергу, віддають дивіденди своєму «спонсору».  

Пропорційна виборча система із закритими списками дозволяє 
проводити до складу законодавчого органу очевидних спонсорів та 
«вмонтованих лобістів».  Відповідно, замість того, щоб бути об’єк-
том лобіювання широких соціальних груп та громадськості в 
цілому, політичні партії насамперед лобіюють інтереси правлячої 
верхівки (в особі партійного керівництва та головних спонсорів).  

Через тіньову витрату коштів для забезпечення проведення 
виборчої кампанії та прямий підкуп виборців партії здійснювали 
періодичний неконтрольований вплив на економічну ситуацію у 
країні, провокуючи тим самим і тіньове надходження грошей в 
економіку, і тіньове оподаткування великого бізнесу, який фінан-
сував виборчі кампанії бізнес-партійних корпорацій. 

Політико-адміністративні ресурси великих бізнес-партійних 
корпорацій, які використовуються для інтеграції в органи влади 
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безпосередньо або через своїх представників з метою включення у 
процес прийняття політичних рішень, істотно впливають на 
характер взаємин з державою, визначають модель взаємодії бізнесу 
і влади та їх інституціоналізацію. 
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2.2. ПОЛІТИЧНА ЗАЛУЧЕНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРО-

МАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Під політичною участю організацій громадянського суспіль-
ства (ОГС) розуміються дії, що здійснюються членами соціально-
політичної спільноти на індивідуальній чи груповій основі з метою 
справити вплив на процес підготовки, прийняття і реалізації 
політичних рішень на будь-якому рівні влади – місцевому, 
регіональному, загальнонаціональному 1, с. 554. 

Майдан та події, що за ним слідували, були тим періодом в 
історії незалежної України, коли ОГС відігравали впливову роль 
у державі. У лютому 2014 р. Україна опинилася перед небез-
пекою часткової державної неспроможності – нездатності органів 
державної влади здійснювати свої основні функції 2, p. 43. Різні 
форми самоорганізації українських громадян дозволили їм 
вистояти спочатку у боротьбі з авторитарним клептократичним 
режимом, а згодом ефективно протидіяти російській інтервенції і 
політичній кризі. 

Після втечі Президента В. Януковича головні державні функції 
виконувалися новою владою за значної підтримки ОГС. Впродовж 
2014 р. ОГС брали безпосередню участь в організації оборони 
країни, забезпеченні її внутрішньої безпеки, веденні пропаганди, 
контролі за виборами, проведенні люстрації 3, с. 118–119. Крім 
цих п’яти напрямків значну активність у 2014–2016 рр. громадські 
організації виявили у сфері проведення реформ, моніторингу та 
контролю за діями влади. 

У ситуації, коли українська армія виявилася неготовою до 
протистояння військовій агресії Російської Федерації і мала у 
своєму складі не більше 6 тис. боєздатних вояків 4; 5, ОГС 
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організували населення на створення добровольчих батальйонів, 
спираючись на досвід груп самооборони Майдану 6, с. 10. Були 
створені батальйони територіальної оборони (БТрО), підпорядко-
вані Міноборони, а також спеціальні і резервні міліцейські 
батальйони Національної гвардії, підлеглі МВС 7. Добровольчі 
батальйони були екіпіровані майже повністю за допомогою 
пожертвувань громадян України, ОГС або фінансової підтримки 
місцевого бізнесу. Активну участь у фінансуванні цих збройних 
утворень взяли політики і «олігархи».  Так, спецбатальйон міліції 
(БПСМОП) «Дніпро-1» і 39-й БТрО «Дніпро-2» фінансувалися 
тогочасним головою Дніпропетровської обласної державної адмі-
ністрації і співвласником ФПГ «Приват» І. Коломойським 8; 9, а 
батальйон «Київ» усім необхідним військовим спорядженням на 
суму 3,2 млн грн. забезпечили мер Києва лідер партії «УДАР» 
Віталій Кличко разом з братом чемпіоном світу з боксу Воло-
димиром Кличком 10. 

До літа 2014 р. Міноборони України створило 32 терито-
ріальних батальйони, 10 з яких були добровільними, в тому числі 
«Дніпропетровськ», «Київська Русь», «Київ» і окремий штурмовий 
батальйон «Айдар» 11. У березні 2014 р. на основі нещодавно роз-
пущених внутрішніх військ була створена Національна гвардія – 
воєнізований міліцейський корпус у підпорядкуванні МВС України. 
У структурі Національної гвардії було спочатку створено три добро-
вольчих і резервних батальйони, які згодом були трансформовані у 
полки спеціального призначення – «Донбас», імені Генерала 
Кульчицького та «Азов», а також 33 спеціальні міліцейські баталь-
йони (такі, як «Миротворець», «Шахтарськ», «Чернігів», «Кривбас», 
«Скіф», «Тернопіль» та ін.) для охорони правопорядку в своїх 
регіонах 12. За підрахунками М. Мінакова загальна кількість 
добровольчих батальйонів станом на жовтень 2014 р. досягла  
40 одиниць із чисельністю близько 15000 чоловік 3, с. 122. Навесні 
2015 р. кількість добровольчих батальйонів МВС і Міноборони 
оцінювалася від 40 до 50. Чисельність кожного з міліцейських 
добровольчих батальйонів становила від 33 до 400 осіб і БТрО – в 
середньому 460 осіб 13.  

Деякі батальйони зіграли вирішальну роль у низці важливих 
бойових операцій, наприклад, «Донбас», «Дніпро-1» і «Азов» у 
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битві під Іловайськом або «Правий сектор» у битві за Донецький 
аеропорт. Участь батальйону «Азов» стала визначальною у 
здійсненні контратаки на сході і північному сході від Маріуполя  
10 лютого 2015 р. 14. 

Поряд з цим вітчизняні ЗМІ неодноразово згадували про 
зв’язки керівників добровольчих батальйонів з олігархами, а також 
про їх потенційну роль у якості приватних армій своїх спонсорів. 
Так, під час парламентських виборів восени 2014 р. батальйони 
«Азов», «Донбас» і «Дніпро-1» втручалися у хід передвиборчих 
перегонів, наполегливо намагаючись взяти «під охорону» виборчі 
комісії у Костянтинівці та Красноармійську, тиснули на кандидатів 
у народні депутати 15; 16. «Дніпро-1» фігурував у конфлікті між 
І. Коломойським та президентом П. Порошенком за контроль над 
підприємствами «Укрнафта» та «Укртранснафта» 17. Блокування 
батальйоном «Донбас» гуманітарної допомоги, що спрямовується 
фондом Р. Ахметова на Донбас, також сприймалося як між 
олігархічна сварка 18. 

Яскравим прикладом співпраці олігархічних груп з пост-
майданними ОГС вважається зрощування структур групи «При-
ват» та деяких добровольчих підрозділів, Існує думка, що один із 
власників групи «Приват» І. Коломойський впродовж березня – 
листопада 2014 р. мав вплив на 10 добровольчих батальйонів, 
особовий склад яких становив 2800 бійців 3, с. 129–130. Відомий 
журналіст В. Портніков характеризував цю ситуацію так: «По суті, 
Коломойський в окремо взятому регіоні відібрав у держави моно-
полію на насильство. Тепер замість децентралізації, якої ми всі так 
боялися, ми отримуємо феодалізацію України» 19. 

Добровольчі батальйони виконали головну задачу, яка покла-
далася на них українським суспільством, – захист територіальної 
цілісності України. Згодом їх стратегічне значення зменшилося, але 
тактичне значення залишалося високим протягом всього періоду 
активних бойових дій з березня 2014 р. по лютий 2015 р. 3, с. 122. 

Деякі аналітики наголошують на ризиках, які створюють 
добровольчі батальйони для політичного порядку в Україні. 
Почали лунати припущення, що вони будуть перешкоджати закон-
ній роботі органів влади, підривати єдність країни, стати рушійною 
силою політичного перевороту 3, с. 122; 20; 21; 22.  
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Автори аналітичної доповіді Національного інституту страте-
гічних досліджень «Розвиток громадянського суспільства в 
Україні» пояснюють ці побоювання тим, що у державі досить 
довго тривала цілеспрямована інформаційна кампанія з дискреди-
тації добровольчих збройних формувань, ініціаторами якої могли 
бути держава-агресор, а також олігархічні угруповання, чиїм 
бізнес-інтересам шкодять фінансовані конкурентами підрозділи, та 
нездатна вибудувати конструктивні стосунки з добровольцями 
державна бюрократія 6, с. 11. 

З огляду на велику популярність добровольчих батальйонів, 
які разом з волонтерами, громадськими організаціями і ЗСУ були 
лідерами довіри українців у 2014–2015 рр. 23; 24, українська 
влада не наважувалася вживати щодо них жорстких заходів. Уряд 
намагався контролювати добровольчі батальйони шляхом їх посту-
пового поглинання структурами Міністерства оборони, Націо-
нальної Гвардії та Міністерства внутрішніх справ України. 

Водночас відбувався процес залучення керівників добро-
вольчих батальйонів у політичну діяльність. На парламентських 
виборах 2014 р. усі ключові політичні сили включали до партійних 
списків командирів батальйонів або відомих добровольців. За 
результатами виборів до Верховної Ради України помітна група 
добровольців поповнила депутатський корпус 25; 26. Втім, з боку 
аналітиків лунали й застереження щодо ефективності парламент-
ської роботи бійців: «Партії завели їх у парламент як приманку. 
Якщо раніше була мода на депутатів-співаків чи спортсменів, то 
зараз маркетинговий підхід політиків змінився й вони використали 
вояків із зони АТО, щоб та чи інша політична сила отримала 
електоральні бонуси» 27. 

Найбільш помітними формами громадської самоорганізації та 
діяльності організацій громадянського суспільства у сфері забезпе-
чення державної безпеки поряд із добровольчим був волонтерський 
рух. Гнучкі форми волонтерської діяльності за екстраординарних 
обставин виявилися більш ефективними порівняно із заходами 
забюрократизованої державної машини. В умовах соціально-еконо-
мічної та політичної нестабільності всебічна підтримка суспільством 
волонтерської активності українських громадян закріпилася як 
невід’ємна складова суспільного буття. 
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У 2013 р. до початку Євро майдану у «Світовому рейтингу 
благодійності» Україна посідала 103 місце із 145 обстежених країн 
28, с. 14. У 2014 р. вона відразу піднялася на 89 місце 29. При 
цьому частка людей, які жертвували гроші, в Україні виросла у 
2014 р. порівняно з минулим роком, більш ніж у чотири рази 29. 

У 2014 р. 70% волонтерської діяльності складала допомога 
армії та пораненим. Далі йшли допомога людям похилого вiку, 
iнвалiдам, дiтям i т.д. – 38 %, благоустрiй дворiв, вулиць, приби-
рання сміття – 28 %, допомога учасникам Майдану – 25 %, 
допомога переселенцям з Криму або з зони бойових дій – 23 % та 
допомога бездомним тваринам – 12 % 30. 

Серед всього дорослого населення старшого за 16 років 23% 
брало участь у волонтерському русі. Дещо вищим ця частка була 
серед молоді (16–35 років) і становила 26 %. Серед учасників 
волонтерського руху у 2014 р. було 54 % жінок і 46 % чоловіків. 
Більшість волонтерів проживало у Центральному і Західному 
регіонах України – 24 % і 23 % відповідно. 53 % волонтерів мали 
вищу освіту 30. 

Майже дві третини українців переконані, що політичні зміни, 
які настали у країні в результаті Євромайдану, були б неможли-
вими без участі волонтерів 30. 81% вважають волонтерський рух 
обов’язковою складовою громадянського суспільства 31, а ще 
85 % – що волонтерський рух допомагає зміцненню миру 31. 

Волонтери стали лідерами суспільної довіри українців, їм дові-
ряли 67% опитаних 32. В лютому 2016 р. довіра українців до 
волонтерів зросла ще більше – 71% населення, наступні за рівнем 
довіри – громадські організації (49%). Заявляли про свою участь у 
волонтерській діяльності протягом 2015 р. 13% населення 33. Про 
суспільну вагу волонтерської діяльності в Україні свідчить той факт, 
що із 45 волонтерів, відзначених державними нагородами у 2004–
2014 рр., 36 було нагороджено в одному 2014 р. 34, с. 114–115. 
Зростання активності волонтерського руху пояснюється двома 
основними факторами – внутрішньополітичною кризою, що 
призвела до розбалансування системи державного управління, та 
зовнішньою агресією 28, с. 16. 

Феномен українського волонтерства засвідчив динамічний 
розвиток громадянського суспільства в Україні та зміцнення націо-
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нальної єдності. Волонтери створили нові канали забезпечення 
українських громадян необхідними ресурсами, фактично ство-
ривши альтернативну систему суспільного менеджменту 35. 
Серед найбільш активних і масштабних волонтерських організацій 
можна виокремити «Крила Фенікса», «Народний проект», «Армія 
SOS», «Повернись живим» та ін. 

Благодійний фонд «Крила Фенікса» заснував і очолює 
бізнесмен, волонтер, медик Ю. Бірюков. Організація займалася 
забезпеченням військових підрозділів засобами особистого 
захисту, технікою, обладнанням, лікуванням поранених, ремонтом 
будівель військових частин, закупівлею індивідуальних аптечок. 
Також велася активна робота із забезпечення української армії 
безпілотною розвідувальною авіацією 36. 

Однією з перших волонтерських організацій, заснованою навесні 
2014 р. В. Дейнегою, була «Повернись живим», що спеціалізувалася 
на забезпеченні військових тепловізорами, приладами нічного 
бачення, прицілами, переносними радіостанціями, GPS-навігаторами, 
обмундируванням тощо. Організація брала участь у програмах підго-
товки саперів, танкістів та снайперів, займалася медичними й психо-
логічними проектами 36; 37; 38; 39; 40. За даними організації, вона 
працює з усіма підрозділами, що перебувають у найгарячіших місцях 
і виконують найскладніші завдання 41. 

IT-підприємець Д. Арахамія у березні 2014 р. заснував  
ГО «Народний проект».  Основні напрямки діяльності органі-
зації – технічні, побутові, тренувальні, медичні, соціальні проекти 
для військових різних формувань 37; 42.  

Заснована в березні 2014 р. «Армія SOS» здійснює допомогу 
військовим формуванням за таким напрямами, як виготовлення 
безпілотних літальних апаратів, закупівля та програмування план-
шетів для артилеристів, постачання автотранспорту, радіороз-
відувального обладнання тощо. Станом на початок 2016 нею було 
зібрано більше 20 млн гривень та велику кулькусть негрошової 
допомоги, виготовлено понад 100 безпілотників, закуплено біля 
100 машин та більше 2000 планшетів 43; 44; 45. 

Благодійний фонд «Підтримай армію України», що об’єднує 
понад 12 тисяч учасників з усієї України та світу, реалізував 
більше двохсот проектів по матеріально-технічному забезпеченню 
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військових у зоні АТО, допомозі медичним закладам та польовим 
госпіталям на прифронтовій території та в зоні проведення 
бойових дій. За перші 10 місяців своєї діяльності волонтерами 
фонду зібрано коштів та товарів на загальну суму більше ніж 
1,3 мільйони доларів 46. 

Окремі волонтерські групи займалися допомогою в пошуках 
зниклих або загиблих солдатів. Однією з таких організацій є 
«Союз “Народна Пам’ять”» 47. За даними організації, тільки у 
вересні 2014 р. її активістами в зоні АТО було виявлено останки 
100 осіб 47; 48. 

Створений на базі фонду Р. Ахметова «Розвиток України» 
гуманітарний штаб «Допоможемо» став найбільшим приватним 
агрегатором благодійної допомоги жителям Донецької та Луган-
ської областей, які постраждали в процесі воєнних дій 28, с. 12. 

Ефективність роботи волонтерських організацій спонукали 
владу до тіснішої співпраці з ними. У 2014 р. Ю. Бірюков став 
Радником Президента України, а згодом помічником Міністра 
оборони з питань речового забезпечення армії 49; 50. Д. Арахамія 
був призначений уповноваженим міністра оборони з питань заку-
півель 51, а відомий волонтер Т. Ричкова («Крила Фенікса») 
очолила держпідприємство, що забезпечувало сили спеціальних 
операцій 52. 

Представники волонтерських організацій також були залу-
чені до речового, харчового та медичного забезпечення ЗСУ. У 
жовтні 2014 р. при Міністерстві оборони України була створена 
Рада волонтерів для речового забезпечення армії, ремонту тех-
ніки, закупівлі військового обладнання і приладів та медичними 
засобами 53; 54; 55. Однак упродовж першого року роботи 
більшість волонтерів звільнилася, а їх починання були передані 
«Проектному офісу реформ» – підрозділу МО України в складі 
30 менеджерів із волонтерського та бізнесового середовища під 
керівництвом підприємця А. Загороднюка, який займається 
матеріальним забезпеченням, держзакупівлями, медициною та 
державними підприємствами 56; 57. З грудня 2014 р. волонте-
ри із досвідом переговорної роботи працювали у складі Об’єдна-
ного координаційного центру звільнення заручників, створеного 
при Міноборони 58, а також діяли у межах Координаційного 
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штабу волонтерів «Сармат» МО України від керівництвом О. Лі-
піріді 59. Громадські організації волонтерів співпрацюють 
також з Державною службою України у справах ветеранів та 
учасників антитерористичної операції 60. Як зазначають експер-
ти, створення Ради волонтерських організацій при Міністерстві 
оборони зробило його роботу відкритішою та ефективнішою, що 
значно покращило матеріальне забезпечення військ 33. 

На початку листопада 2014 р. на основі 30 найбільших 
волонтерських організацій виникла Асоціація народних волонтерів 
України (АНВУ) 61, яка поставила за мету налагодження з 
державними органами нового типу відносин – коригувати державу 
за окремими напрямами за допомогою профільних комітетів 62. 

Волонтерська діяльність для частини суспільно активних 
громадян стала стартовим майданчиком для входження у політику. 
Так, один із засновників і голова правління Благодійного фонду 
«Підтримай армію України» Г. Сандалова стала депутатом та 
заступником голови комісії з питань екологічної політики Київ-
ради від Партії «Самопоміч» 63. Волонтер С. Пономаренко став 
депутатом Дергачівської районної ради Харківської області від 
Партії «Блок Петра Порошенка» 64. На проміжних виборах 
депутатів Верховної Ради України 17 липня 2016 р. перемогу у 
своєму окрузі здобула волонтер Т. Ричкова 65. Ряд волонтерів не 
здобули успіху на парламентських виборах 66; 67, але тим не 
менше своєю участю засвідчили політичний потенціал волон-
терського руху.  

Напередодні місцевих виборів 2015 р. волонтерська тематика 
активно використовувалась як маніпуляційна технологія у боротьбі 
за голоси виборців, прикладом чому була активність на виборах до 
Київської міської ради громадської організації «Поруч», яка пози-
ціонувала себе як «спільнота волонтерів», але при цьому не давала 
інформації про свої волонтерські результати. Все це дозволило 
висунути припущення про банальне прикривання волонтерською 
темою і фактичне зловживання нею 68; 69. 

На міських виборах до Київради, що відбулися 25 жовтня 
2015 р., волонтерську тематику активно використовувала також і 
політична партія «Самопоміч» під слоганом «Стань волонтером!», 
який розміщувався і на бігбордах на вулицях, і на сайті організації. 
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До того ж, партія впроваджувала в суспільний простір і термін 
«політичний волонтер».  У Харкові на місцевих виборах 2015 р. 
пробувала себе створена у вересні 2015 р. «Волонтерська партія 
України», яка позиціонує себе як політична сила, що протистоїть 
основним партіям у місті і спрямована на розвиток демокра-
тичного руху, посилення волонтерських позицій 69. 

Іншим важливим напрямком діяльності організацій громадян-
ського суспільства на початку 2014 р., було забезпечення 
внутрішньої безпеки. Після розстрілу неозброєних демонстрантів в 
Києві 20 лютого 2014 р. довіра суспільства до органів правопорядку 
впала настільки, що це потребувало створення по всій країні груп 
самооборони, які взяли б на себе правоохоронну функцію. Так, 
починаючи з 22 лютого і до 11 березня 2014 р., 42 сотні Самообо-
рони Майдану заміняли вуличні загони міліції в Києві 3, с. 124. 

Різні групи у владі неодноразово здійснювали спроби вико-
ристати організовані самооборонні групи у своїх політичних цілях. 
Так, наприклад, в травні – липні 2014 р. окремі політики намагали-
ся взяти під свій контроль групи Самооборони в обхід державних 
структур 3, с. 124. 

Організації громадянського суспільства взяли також участь 
в очищенні влади після подій на Майдані. Ключову роль у 
цьому процесі відіграв Громадський люстраційний комітет 
(створений 26 лютого 2014 р., зареєстрований як громадська 
організація 24 листопада 2014 р.). Активісти цієї ГО контро-
лювали переобрання голів судів відповідно до прийнятого 
4 квітня 2014 р. Закону України «Про відновлення довіри до 
судової влади» 70; 71, розробили проект закону «Про люстра-
цію в Україні» 72 (щоправда, він не був включений до порядку 
денного ВР України) та проекту закону «Про очищення влади», 
який був прийнятий 16 вересня 2014 р. 73; 74. 

Оскільки закон «Про очищення влади» не передбачає існу-
вання єдиного люстраційного органу, ключова роль контролера за 
його виконанням покладається на суспільство. Законом було 
передбачене створення Громадської ради з питань люстрації при 
Міністерстві юстиції. Громадський люстраційний комітет іні-
ціював відкритий конкурс на його формування, у якому взяли 
участь понад 500 осіб, з яких було обрано 12 громадських акти-
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вістів та журналістів-розслідувачів 75, с. 22; 76. Громадською 
радою було подано декілька судових позовів щодо не звільнення 
чиновників із займаних посад відповідно до вимог закону 77. Ще 
однією стороною діяльності Громадської ради стало подання 
інформаційних запитів в органи державної влади з метою 
контролю за виконанням ними люстраційного законодавства 77. 
На основі отриманих відповідей на запити Громадської ради 
«Громадський люстраційний комітет» підготував «Реєстр осіб, що 
підлягають люстрації» 78. Доводиться відзначити спроби деяких 
державних інституцій ігнорувати це подання. Однак, завдяки 
діяльності Громадської ради з питань люстрації вдалося досягти 
широкого розголосу фактів порушення люстраційного законодав-
ства та досягти звільнення низки високопосадовців, що намагалися 
уникнути люстрації. Тим самим було продемонстровано, що 
публічне висвітлення фактів невиконання люстраційного законо-
давства є ефективним методом відновлення законності. Підтвер-
дженням цьому стало звільнення більшості чиновників із списку 
топ-50 «недолюстрованих», складеного «Громадським люстра-
ційним комітетом» 79. 

Громадські активісти, які лобіювали питання люстрації, з 
часом були залучені у велику політику чи потрапили на державну 
службу. Так, перший голова Громадського люстраційного комітету 
Є. Соболєв був обраний народним депутатом і став головою 
Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, 
а одна із засновниць організації Т. Козаченко очолила Департамент 
з питань люстрації Міністерства юстиції України 75, с. 15. 

Іншою ОГС, яка відстоює проведення люстрації, є громад-
ська організація «Всеукраїнська люстрація», що працює в 
Україні з 2008 р. (до 2013 р. – ГО «Люстрація»), під керів-
ництвом народного депутата О. Осуховського. Представники 
цієї ГО були співавторами законопроекту «Про проведення 
люстрації», зареєстрованого у березні 2014 р. Законопроект 
піддався критиці депутатами та громадськими активістами як 
занадто жорсткий і не був розглянутий 80. У 2015–2016 рр. 
організація займається відкритими конкурсами на посади 
керівників стратегічних держпідприємств («Бориспіль», «Укр-
автодор», «Укрпошта», «Укрзалізниця» та ін.) 81. 
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Основним завданням громадських об’єднань, що захищають 
інтереси малого і середнього бізнесу в Україні, є встановлення 
чітких сталих (не змінних) «правил гри», підвищення безпеки для 
ведення бізнесу, зменшення податкового навантаження та адмі-
ністрування. Зокрема, в цьому напрямі працюють «Українська Біз-
нес Асоціація» та «Союз захисту підприємництва» 82. Зокрема, 
«Союз» організував акцію протесту щодо тих народних депутатів, 
які не підтримали законопроект № 1718, що дозволяє спростити 
систему оподаткування для приватних підприємців 83. 

Громадські організації через створену під егідою Українського 
союзу промисловців і підприємців Антикризову раду громадських 
організацій України 84 намагалися впливати на політичну ситуа-
цію у державі шляхом висунення пропозицій з порятунку економі-
ки, які стосувалися складу Кабміну, імпортних мит, держбюджету 
та ін. і донесення їх змісту до уряду, парламенту та забезпечення 
контролю за їх виконанням 85; 86; 87; 88; 89.  

Поглибленню співпраці між владою і бізнесом покликаний 
створений на початку вересня 2016 р. громадський орган при 
КМУ – Національний комітет промислового розвитку, куди мають 
увійти урядовці, народні депутати, лідери громадських організацій, 
промисловці і підприємці. Очолити його попередньо погодився 
Прем’єр-міністр України В. Гройсман 90; 91 

Поряд із ГО, діяльність яких була спрямована на розвиток 
громадянського суспільства в Україні, у державі тривалий час 
існували, а подекуди існують і до цього часу, організації із 
відверто деструктивними намірами. Переважно це російські або 
проросійські структури, які фінансуються із Москви та діють в 
інтересах Російської Федерації 92. 

В Україні, за даними представництва Росспівробітництва в 
Києві, у 2014 р. діяло 142 «організації співвітчизників», з них 
14 мали загальноукраїнський статус 93. Серед них – Всеукраїн-
ські громадські організації «Национально-культурный творческий 
Союз русских журналистов и литераторов», «Русская Община 
Украины», «Руський СоветУкраины», «Союз Православных 
граждан Украины, «Русская школа», «Русское движениеУкраины», 
«За Украину, Беларусь и Россию», Всеукраїнське національне 
культурно-просвітнє товариство «Русское собрание», Українське 
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товариство російської культури «Русь», Українська асоціація 
викладачів російської мови і літератури, Міжнародна громадська 
організація «Верное казачество» 94, с. 86. Їх активним організа-
тором виступав уже колишній одіозний депутат від Партії регіонів 
В. Колесніченко 92. 

Найбільше регіональних організацій «соотєчєствєнніков» було 
у Криму. Доволі багато їх і в південних областях України, зокрема 
в Одесі. Завдання організацій досить просте – створення видимості 
масового проросійського руху спочатку під маскою руху за захист 
російської мови з переходом до ідеологічної роботи – поширення 
проросійської агітації, боротьби за російську культурну гегемонію 
в Україні 92. 

З початком сепаратистських виступів на Донбасі та російської 
військової агресії деякі ГО брали участь у фінансуванні терористів. 
Так, на початку травня 2014 р. Держфінмоніторинг України та СБУ 
заблокували фінансову операцію, пов’язану з переказом коштів на 
суму 8,1 млн. російських рублів із рахунку Фонду підтримки та 
захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном (Росій-
ська Федерація) на рахунок ВГЖО «Дар життя», керівником якої 
була проросійський лідер Прогресивної соціалістичної партії 
України Н. Вітренко 95. 

Інші громадські організації здійснювали свій деструктивний 
вплив кроками, спрямованими на підрив конституційних основ 
держави, маніпулювання темою її унітарного устрою. Яскравим 
прикладом є «Всеукраїнський громадський рух «Український ви-
бір» (з червня 2016 р. – «Український вибір – право народу"). Ця 
антиукраїнська громадська організація, яка була утворена у квітні 
2012 р., проводила відверто проросійську політику, направлену на 
підпорядкування України російським політичним та економічним 
інтересам. Своїми цілями організація закликала до відмови від 
закріпленого законом курсу на євроінтеграцію та вступ до Мит-
ного союзу, до федералізації України, надання російській мові 
статусу державної, впровадження подвійного громадянства 96. 
Ініціатором створення та головою організації є В. Медведчук, який 
стверджував, що «Федералізація нашої країни – це єдині та 
безальтернативні ліки проти її розколу, загроза та реальність якої 
існують» 97. Поява ГО «Український вибір» в українському 
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політичному просторі у 2012 р. вже тоді розглядалася у середовищі 
журналістів і політичних експертів перш за все як політичний 
проект, що з часом має перерости у політичну партію 98. 

Після початку російської агресії в Україну ГО «Український 
вибір» був включений у низку внутрішньо і зовнішньополітичних 
акцій. Зокрема, за посередництва її лідера В. Медведчука відбу-
валися обміни полоненими між ЗСУ і проросійськими бойовиками 
на Донбасі та визволення заручників, утримуваних в Російській 
Федерації 99; 100. 

У квітні 2016 р. Печерський районний суд м. Києва зобов’язав 
Генпрокуратуру порушити кримінальне провадження проти лідера 
руху «Український вибір» щодо фактів його антидержавної діяль-
ності 101. Невдовзі (у червні 2016 р.) Служба безпеки України 
розпочала перевірку можливої причетності цього громадського 
об’єднання до акцій сепаратистської спрямованості 102. 

Перед початком російської окупації Криму на півострові 
діяла низка проросійських громадських організацій, які активно 
здійснювали антиукраїнську пропаганду. Серед них «Російська 
громада Криму», «Російська громада Севастополя», Кримське та 
Севастопольське відділення ВГО «Український вибір», «Коорди-
наційна рада російських організацій Тавриди і Севастополя», 
Народний фронт «Севастополь–Крим–Росія», «Російський моло-
діжний рух», «Таврійський союз», «Конгрес російських громад 
Криму», Кримська правозахисна організація «Віра», «Діти війни 
Севастополя», «Союз радянських офіцерів» та ін. Більшість цих 
ГО були об’єднанні Кримською та Севастопольською Коорди-
наційниою радою організацій російських співвітчизників, Сева-
стопольським «Фронтом проти НАТО» та Всекримським 
об’єднанням «9 травня» 103. 

Усі ці ГО відстоювали ідеї збереження російського етнокра-
тичного домінування у Криму, посилення політичних, економічних 
та культурних зв’язків з РФ, протидії співробітництву України з 
НАТО та європейській інтеграції України. І «помірні», і «радикаль-
ні» організації виступали з російських великодержавних націо-
налістичних, імперських та панславістських позицій. «Радикальні» 
відрізнялися більш агресивною антиукраїнською риторикою, а 
також повним або частковим запереченням основ конституційного 
ладу України. Для «лівих» організацій характерним було культи-
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вування ностальгії за часами СРСР, а також висунення вимог 
соціальної справедливості та впровадження соціалістичних відно-
син в економічній сфері 103. 

Під час Революції Гідності та подальшої російської агресії, коли 
перед українською державністю постали реальні небезпеки, організа-
ції громадянського суспільства відіграли ключову роль у підтримці 
функціонування державного механізму. У складних умовах їм 
вдалося успішно доповнити державу у виконанні таких функцій. як 
забезпечення внутрішньої і зовнішньої безпеки та здійснення кон-
тролю за ротацією кадрів у групах, що контролювали центри влади. 
Такий вплив на політику держави став можливим лише в умовах 
безпрецедентного до цих пір добровольчого та волонтерського руху 
на фоні патріотичного підйому та стрімкого зростання громадської 
активності. В подальшому, коли державі вдалося відновити контроль 
над силовими структурами, організації громадянського суспільства 
продовжували впливати на політичну ситуацію шляхом участі у 
реформуванні держави, зокрема у напрямку люстрації, боротьби з 
корупцією та реформування системи правоохоронних органів. Заслу-
гою ОГС є і те, що дискусії суспільства та влади перейшли переважно 
у консенсусну форму. Утім, значна ресурсна залежність частини 
громадських організацій від політичних партій створила умови для 
використання громадськості в конфліктних відносинах між різними 
політичними, партійними та фінансово-промисловими групами. 
Відчуваючи загрозу існуючому порядку з боку незалежних органі-
зацій громадянського суспільства, політичні групи намагалися залу-
чити їх лідерів до своїх структур, а державні структури – поглинути 
їх. На жаль, частина ОГС пішла на співпрацю з олігархатом і 
погодилась на залежність від нього. Зі свого боку держава поступово 
відновлює практику заміни реального діалогу з громадянським 
суспільством і його організаціями на формально-бюрократичні дії. В 
результаті вплив організацій громадянського суспільства на політичні 
процеси в Україні почав дещо зменшуватися. 
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2.3. ПРОФСПІЛКИ ЯК ПРЕДСТАВНИКИ ІНТЕРЕСІВ 
НАЙМАНОЇ ПРАЦІ 

 
Сучасний профспілковий рух в Україні було започатковано у 

жовтні 1990 р., коли на І з’їзді профспілок було утворено 
Федерацію профспілок України (ФПУ). У 1998 р. була створена 
конфедерація вільних профспілок України (КВПУ).У 2004 р. 
групи працівників різних професій, незадоволені нерішучістю 
ФПУ у її стосунках з владою та роботодавцями, утворили власні 
профспілки і об’єдналася в Національну конфедерацію проф-
спілок України (НКПУ).  

Із часом почали з’являтися профспілки товаровиробників та 
підприємців, малого і середнього бізнесу, промисловців і під-
приємців, органів державної податкової служби, митних органів, 
банків тощо. За висновком дослідників, «українські профспілки 
вже в перші роки незалежності держави визнали ідеологію соціаль-
ного діалогу як стратегію і тактику взаємовідносин із робото-
давцями та державою щодо узгодження їхніх інтересів у сфері 
соціально-трудових відносин» [1, с. 158]. 

Усі профспілки є рівними перед законом і мають рівні права 
щодо здійснення представництва і захисту прав та інтересів своїх 
членів. Для представництва працівників у сфері договірного 
регулювання соціально-трудових відносин та інших випадках 
законодавчо встановлено, що профспілки можуть мати статус 
первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських, 
всеукраїнських. Діяльність профспілок ґрунтується на принципах 
законності та гласності.  

Попри гарантоване Конституцією право на створення профе-
сійних спілок, в реальному житті ініціативи такого роду наража-
ються на ряд перешкод. Так, профспілки в Україні повинні пройти 
державну реєстрацію, але її процедура, за оцінкою профспілкових 
керівників, є надмірно складною. Роботодавці досить часто ігно-
рують вимоги щодо створення профспілок, а представники органів 
державної влади, які мають непрозорі зв’язки з власниками, 
закривають на це очі. Деякі роботодавці відмовляються укладати 
колективні договори навіть після відповідних судових рішень. У 
дослідженнях відзначається тенденція до встановлення залежності 



   Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи узгодження  90 

профспілок від органів влади і політичних партій, до перетворення 
їх на інтегровану структуру адміністрації підприємств [2, с. 162]. 

За оцінкою Freedom House, на 2016 р. профспілки ще не стали 
важливим компонентом громадянського суспільства в Україні. 
Найбільші профспілки – насамперед ФПУ, зберігають рудименти 
радянської поведінки, не виявляють достатньої активності у захист 
інтересів своїх членів [3]. Аналогічною є оцінка редактора журналу 
профспілок вугільної промисловості Великої Британії, а нині дослід-
ника Оксфордського інституту енергетики С.Пірані: ». .. профспілки 
в Радянському Союзі були частиною урядової структури… на жаль, 
більшість профспілкових структур досі не змінилися» [4]. 

Основою обстоювання базових інтересів трудящих через 
політичні канали слід вважати діяльність галузевих та націоальних 
профспілкових організацій з укладення формальних та неформаль-
них угод про співробітництво з політичними силами [5, с. 266]. 
Приміром, у більшості країн Західної Європи профспілки підтри-
мують контакти з соціал-демократичними та соціалістичними 
партіями, і в результаті перемоги останніх на виборах вдається 
закріпити в законодавстві багато важливих соціальних надбань. 
Але в Україні політичні керівників профспілок стають на заваді 
реалізації ними природних функцій профспілкового руху. Полі-
тична заангажованість профспілкового керівництва в багатьох 
випадках викликає сумніви щодо того, чиї саме інтереси вони 
обстоюють – найманих працівників чи представників олігархату.  

Найчисленніша профспілкова організація України – ФПУ – є 
прямим нащадком радянської монополістичної профспілки. Очіль-
никами ФПУ фактично завжди були люди, близькі до колишньої 
радянської номенклатури і до тих її представників, які пішли у 
великий бізнес (В. Хара, О. Стоян). Теперішній Голова ФПУ  
Г. Осовий також неодноразово звинувачувався у потуранні вели-
кому бізнесу, створеному колишньою радянською номенклатурою. 

Після розпаду Радянська Союзу ФПУ стала власником великої 
кількості майна, зокрема 327 санаторіїв та профілакторіїв на суму 
3,5–4 млрд. дол., з яких сьогодні в її руках залишалося тільки  
127 на суму 200 млн. дол. США [6]. Такі наслідки майнової і 
фінансової «діяльності» керівників профспілок не сприяє зміц-
ненню авторитету самих організацій, а відтак при ухваленні 
найбільш резонансних законопроектів до їхнього слова практично 
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не дослухаються, а самі вони, в свою чергу, не здатні створити 
конструктивний опір тим, хто намагається зберігти високий рівень 
експлуатації робочої сили. 

Найбільша та найвпливовіша незалежна профспілкова органі-
зація – КВПУ має у своїй діяльності політичну складову, причому 
протестного характеру. Серед аналітиків існує переконання, що в 
наші дні дії і ФПУ, і КВПУ цілком корелюються з бажанням таких 
партій, як «Опозиційний блок» та «Блок Юлії Тимошенко» оголо-
сити в Україні дострокові парламентські, а потім і президентські 
вибори. Організатори протестів розраховують на їх успіх попри 
наміри влади гасити масове невдоволення за допомогою субсидій і 
не зважаючи на те, що суто економічні протести ніколи не 
приводили в Україні до якихось глобальних наслідків, а тільки 
загострювали ситуацію в суспільстві [7; 8]. 

Тим не менш профспілкові об’єднання періодично проводять 
акції протесту, причому досить масові. Один з них – організований 
ФПУ марш протесту і мітинги біля Кабінету Міністрів і Верховної 
Ради України у липні 2016 р. у зв’язку з підвищенням ціни на газ і 
комунальних тарифів.Але головною вимогою учасників маршу 
була вимога терміново провести реформу оплати праці, встановити 
з 1 жовтня 2016 р. гарантовану державою мінімальну зарплату на 
економічно обґрунтованому рівні прожиткового мінімуму 3067 
грн., підняти пенсії. З такими самими вимогами проходили пікети 
біля центральних органів виконавчої влади 7 жовтня 2016 р. Ці 
акції викликали неоднозначну реакцію, багато хто побачив в них 
лише політичні амбіції [9]. 

Гасла, які висуваються профспілками, мають реальне соціа-
льне пояснення: у І кварталі 2016 року в Україні рівень безробіття 
серед осіб працездатного віку (розрахований за методологією 
МОП) склав 10,3%, а загальна чисельність безробітних серед 
працездатного населення – майже 1,8 млн. осіб. Хоча у 2015 році 
56 % видатків зведеного бюджету країни було витрачено на соціа-
льні видатки – охорону здоров’я, освіту, соціальний захист насе-
лення, соціальне забезпечення, ЖКГ, однак, за оцінкою аналітиків, 
висока частка видатків на соціальну сферу не забезпечує належної 
якості життя населення, а неефективна структура державних інсти-
туцій призводить до марнування бюджетних коштів» [10; 11]. 
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Організація протестів, соціальна риторика не ведуть до 
зростання довіри до профспілок.  

 
Динаміка довіри до профспілок 2006–2013 рр. та 2016 р. 

Рік 
Зовсім не 
довіряю 

Скоріше не 
довіряю 

Скоріше 
довіряю 

Повністю 
довіряю 

Важко 
відповісти

2016 26,6 31,1 19,5 2,7 20,2 

2013 
березень 

20,8 25,7 24,9 5,9 22,8 

2012 
вересень 

23,6 22,3 25,4 5,9 22,9 

2011 
квітень 

17,5 29,7 27,3 6,3 19,3 

2009 
березень  

31,2 32 17,6 2,6 16,6 

2009 
жовтень 

21,5 28,1 27,7 5,1 17,6 

2008  
грудень 

5,3 27,1 24 2,5 20,9 

2008 
березень 

14,3 29,4 26,9 5,8 23,5 

2007 
березень 

23,3 29,5 20,2 4,4 22,6 

2006 
вересень 

24,2 27,6 21,6 5,1 21,6 

2005 
жовтень 

24,4 25 21,9 4,5 24,2 

 
Джерело: Чи довіряєте Ви профспілкам? (динаміка, 2000-2013): 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ 
ukr/poll.php?poll_id=84 ; Оцінка громадянами ситуації в країні, ставлення 
до суспільних інститутів, електоральні орієнтації Результати 
соціологічного дослідження: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://razumkov.org.ua/upload/1463122497_file.pdf] 
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До функції профспілок відносяться, насамперед, захисна і 
представницька. Визнання захисної функції профспілок головною, 
основною передбачає, що всі інші напрями їх діяльності повинні 
мати підпорядкований їй характер і не суперечити їй. Але захисна 
функція полягає не лише в акціях протесту, але, насамперед, в 
реальному відстоюванні інтересів найманих працівників при укла-
данні трудових угод від рівня підприємства до національного рівня.  

Захисна функція профспілок у всьому світі охоплює три 
основні питання: оплата праці, умови праці, стабільна зайнятість. 
Вони перебувають у центрі колективних переговорів і у змісті 
досягнутих за результатами переговорів угод. До цього необхідно 
додати контроль профспілок за виконанням роботодавцем чинного 
законодавства про колективні договори та угоди, застосування 
санкцій до адміністрації за ухилення від участі в колективних пере-
говорах, за ненадання необхідної соціально-економічної інформа-
ції, за порушення та невиконання заходів колективного договору. 

Захисна діяльність профспілок в Україні в умовах переходу до 
ринкових відносин, порівняно з аналогічною діяльністю проф-
спілок Заходу, позначається різноманітністю. До змісту захисної 
функції профспілок у нашій країні входять:  

1. Соціальна підтримка вразливих категорій працівників – 
жінок, робітників з обмеженою працездатністю, молоді, надання їм 
необхідної допомоги, здійснення контролю за дотриманням 
державних гарантій. 

2. Робота по організації дозвілля та оздоровлення працівників 
у межах тих можливостей, що збереглися за профспілками. 

3. Сприянні працівникам у забезпеченості житлом. 
Залежно від місця і ролі профспілок у системі соціального 

захисту виділяються чотири її моделі: залишкова, регулююча, 
перерозподільна та відповідальна. Кожна з моделей має певні 
недоліки: залишкова переобтяжує профспілки захистом, регулю-
юча вимагає їхнього постійного тиску на державу, перерозподільна 
виховує у профспілок утриманство, відповідальна розподіляє 
захист нерівномірно між профспілками та державою [12].  

Важливий напрям соціального захисту – детінізація оплати 
праці. Державна служба статистики України останніми роками 
визначає обсяги тіньової економіки у середньому від 15 % до  
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18 % ВВП. На думку міністра економіки О. Данилюка, рівень 
тіньової економіки в Україні становить близько 30%. Проте і ці 
дані значно відрізняються від даних науковців та міжнародних 
організацій. Директор економічних програм Центру Разумкова 
В.Юрчишин зазначає: «Я думаю, що 30% – це такий рівень, до 
якого Україна, можливо, підійде, якщо у нас хоч якийсь час 
протримається більш-менш стабільна ситуація. Я думаю, що зараз 
офіційна тіньова економіка десь на рівні 50 на 50» [13]. Відпо-
відно до досліджень Ю. Харазішвілі, проведених з використанням 
функцій сукупного попиту й пропозиції, рівень тінізації 
економіки України коливається у діапазоні від 30 % до 40 % 
ВВП. Відповідно до розрахунків австрійського економіста Ф. 
Шнайдера, рівень тіньової економіки в Україні становить 52,8% 
від офіційного ВВП. Саме цей показник широко використо-
вується у міжнародних порівняннях [14].  

За оцінками МОП, рівень тіньової зайнятості в Україні 
становить близько 9%. За даними Інституту економіки і прогно-
зування НАН України у 2012 р. частка працюючих в тіні складає 
16,61% від усіх працюючих. За оцінками Конфедерації робото-
давців України, «в тіні» працюють близько 5–7 млн. українців. За 
січень-жовтень 2013 року співробітники Міністерства доходів і 
зборів України виявили понад 80 тис. найманих працівників, які 
працювали без укладання трудових угод з працедавцями. Специ-
фікою тінізації ринку праці в Україні є наявність комбінованих 
форм оплати праці, які передбачають часткову виплату заробітної 
плати «у конвертах».  За підрахунками профспілок, обсяг тіньової 
зарплати в Україні становить орієнтовано 200 млрд. грн., а за 
оцінками податківців – 170 млрд. грн. щорічно [14].  

Залучення найманих працівників в сферу тіньової економіки 
ускладнює захист їх соціально-економічних прав, унеможливлює 
вирішення соціальних проблем в майбутньому. До того ж тіньова 
економіка призводить до такого явища як «легальне ухилення від 
сплати соціальних внесків» [15], що наносить шкоду як економіці 
України в цілому, так в подальшому і безпосередньо найманим 
працівникам. Детінізація економіки може позитивно вплинути на 
збільшення і зміцнення профспілкових рядів, а це, в свою чергу, 
дозволить профспілкам захищати трудові права більш широкого 



Розділ 2. Політичні рефлексії суспільно-групових інтересів       

 
95 

кола людей, поліпшити якість їх захисту, рівень їх соціальних 
гарантій. 

На суто суб’єктивний фактор, що впливає на невисоку попу-
лярність профспілок серед українських громадян, вказує О. Ту-
пиця: «Етноментальний вимір політичної ідентифікації україн-
ського населення також певним чином детермінує перспективи 
політичного впливу профспілок та підвищення їх статусу в 
політичній системі. Тяжіння українців до родинних кланових 
зв’язків та територіальної колективної ідентичності істотно стри-
мує солідарність та підтримку профспілок з боку широких верств 
трудящих» [5, с, 266]. Про динаміку цієї тенденції можна судити, 
зокрема, по ситуації з кількістю профспілкових організацій та їх 
членів. Наприклад, станом на 01.01.2014 р. в Київській обласній 
раді профспілок було 3185 первинних профспілкових організацій, 
які об’єднували у своїх лавах 224 тисячі членів профспілок. Порів-
няно з 2013 р. мало місце скорочення членів профспілок більше, 
ніж на 11 тисяч осіб, або майже на 5% проти аналогічного періоду 
2012 р. Загальна чисельність первинних організацій в області стала 
менше на 180 одиниць [16]. 

Існування будь-якої політичної системи вимагає наявності міні-
мально необхідного ступеня стабільності. Особливе значення це має 
для тих суспільних систем, які перебувають на перехідних етапах 
свого розвитку і тому відрізняються особливою складністю та дина-
мічністю. Несвоєчасне вирішення назрілих проблем, а також відсут-
ність у суспільстві правових способів урегулювання конфліктів веде 
до кризи політичної системи і загрози її стабільності. 

В сучасній політології існують різноманітні концепції дося-
гнення стабільності у суспільстві. При всьому різноманітті уявлень 
про джерела її досягнення, у більшості концепцій вона пов’язу-
ється з двома факторами: 1) наявністю підтримки існуючого режи-
му з боку населення, сукупністю оцінок внутрішніх суспільних 
інститутів і методів прийняття рішень та 2) ефективністю діяль-
ності державних і політичних інститутів [17, с. 148]. В цьому 
контексті дієвим механізмом для вирішення конфліктів та протиріч 
є система соціального партнерства, яка поєднує в собі питання 
економічного устрою та соціальної структури, зокрема в галузі 
соціально-трудових відносин.  
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Вирішальним моментом розвитку соцiально-трудових відносин 
є формування представницьких структур – професійних спілок та 
об’єднань роботодавців, які хоч традиційно і виступають вираз-
никами економічної сфери, водночас значною мірою виступають 
акторами у сфері політичній. Понад те, профспілки та об’єднання 
підприємців відносяться до категорії інституалізованих груп за 
інтересом, які, за визначенням політичної науки, «володіють необ-
хідними ресурсами для організаційного оформлення ...з достатніми 
людськими та фінансовими ресурсами, глибоким знанням тих сфер 
державної політики, які у той чи інший спосіб зачіпають їхні інте-
реси; мають конкретні цілі, досягнення яких відбувається шляхом 
переговорного процесу з владними інституціями у плані прийняття 
політичних рішень та формуванні законодавчої бази» [18, с. 210]. 
Тому серед різноманітних теорій соціального партнерства окреме 
місце посідають ті концепції, які акцентують увагу на співпраці не 
стільки між окремими робітниками та підприємцями, скільки між 
об’єднаннями підприємців та профспілками. 

Система соціального партнерства між профспілками та органі-
заціями підприємців охоплює різноманітні групи відносин. 
Особливе значення надається відносинам по упорядкуванню умов 
праці та врегулюванню трудових конфліктів. Як одна з форм пола-
годження цих проблем виступають різні види участі робітників в 
управлінні підприємством. 

Права робітників на участь в управлінні звичайно реалізу-
ються у двох формах. Перша з них полягає у наданні певних 
повноважень органам фабричного (заводського) представництва, 
друга – у включенні представників робітників до складу керівного 
органу фірми. У першому випадку орган фабрично-заводського 
представництва користується правом заперечувати звільнення, що 
здійснені підприємцем, брати участь у визначенні режиму робо-
чого часу, впровадженні системи оплати праці, складанні графіка 
відпусток, організації профосвіти, у керівництві культурно-побу-
товими закладами, контролі за додержанням трудового законо-
давства. Цей орган іноді наділяється правом отримувати від під-
приємця інформацію про підсумки та перспективи господарської 
діяльності та правом висловлювати свої думки та пропозиції з 
наведених питань. 
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За другої форми декілька представників колективу праців-
ників підприємства або профспілки беруть участь у роботі одного з 
керівних органів фірми (наглядової ради, адміністративної ради). 
Наприклад, у Німеччині, яка є яскравим прикладом демократичної 
моделі соціального партнерства, участь в управлінні підприєм-
ством відбувається в рамках тарифної автономії. Вона передбачає 
свободу соціальних партнерів домовлятися про заробітну плану та 
умови праці без прямого державного втручання, хоча й згідно з 
визначеними правовими нормами. Чинний закон Німеччини про 
підприємство від 1952 р. передбачає дуальну систему предста-
влення інтересів робітників: на кожному підприємстві, де зайнято 
п’ять та більше осіб, створюється рада підприємства, а також діє 
відповідна профспілка. 

На рівні підприємств основним органом представлення інтере-
сів робітників є ради підприємства, які обираються усіма працівни-
ками. За межами підприємств більшу роль відіграють профспілки. 
Окрім того на багатьох малих та середніх підприємствах діють 
«довірені особи» профспілок. Хоча ради підприємств не залежать 
від профспілок, в дійсності 75% (а на великих підприємствах 95%) 
членів цих рад є представниками профспілок [19, с. 30–31]. 
Формально ради підприємств та профспілки в Німеччині являють 
собою дві абсолютно окремі структури. В інших країнах проф-
спілки перебирають на себе також і представництво інтересів 
робітників на підприємствах. В Німеччині, навпаки, існує розподіл 
завдань: в обов’язки профспілок входить ведення тарифних перего-
ворів і здійснення в рамках суспільної та профспілкової політики 
діяльності по підвищенню якості життя робітників, а ради 
підприємств представляють інтереси найманих робітників перед 
роботодавцями в конфліктних ситуаціях, в рамках тарифних угод 
вони домовляються з адміністрацією про конкретні речі, такі як 
скорочення робочого часу, організація робочого місця тощо. Задля 
збереження соціального миру ради підприємств за законом не 
мають права оголошувати та проводити страйки – це виключна 
прерогатива відповідних профспілок. При виникненні конфліктів 
на підприємстві утворюється паритетно-узгоджувальна комісія під 
головуванням професійного судді. 

За будь-яких умов взаємини між роботодавцем та найманим 
робітником завжди об’єктивно мають елемент конфліктності, тому 
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що їх інтереси ніколи цілковито не співпадають. Тому мета соціаль-
ного партнерства – узгодження цих інтересів. Концепції соціального 
партнерства можуть бути як індивідуалістські, так і колективістські, 
існуючи паралельно. Індивідуальні відносини між працівником та 
власником (найм, умови праці, звільнення) регулюються індивідуа-
льним трудовим контрактом. Врегулювання цих відносин між 
підприємцями та профспілками на підприємствах регулюються 
колективним договором. Положення колективного договору (угоди) 
набувають нормативно-правового значення. Закон «Про колективні 
договори і угоди» додатково легалізував ще й колективні угоді на 
національному, галузевому і регіональному рівнях. 

Із метою вирішення існуючих проблем в економіці і 
соціально- трудовій сфері та для ведення переговорів й укладення 
Генеральної угоди між КМУ, всеукраїнськими об’єднаннями орга-
нізацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспіл-
ками і профоб’єднаннями, а також забезпечення її виконання та 
здійснення контролю, профспілкова сторона у вересні 2009 р. 
створила Спільний представницький орган всеукраїнських проф-
спілок та профспілкових об’єднань (СПО). Основною метою 
створення СПО є представництво та захист прав і законних 
інтересів членів профспілок в економічній, соціальній, трудовій та 
інших сферах, у тому числі у їх відносинах з іншими сторонами 
соціального діалогу.  

23 серпня 2016 р. вперше було укладено тристоронню Гене-
ральну угоду між урядом, профспілками та роботодавцями про 
регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-
економічної політики і трудових відносин в Україні на  
2016–2017 роки, покликану розпочати нову сторінку в історії 
соціальної політики держави. 

В ході 105-ої сесії Міжнародної конференції праці Україна 
стала 53 державою-членом Міжнародної організації праці, яка 
ратифікувала Конвенцію №102 про мінімальні норми соціального 
забезпечення – ключовий міжнародний правовий акт, що стосу-
ється цієї сфери. При цьому Генеральний директор МОП Г. Райдер 
підкреслив, що прийняття Україною конвенції у всіх її дев’яти 
частинах, які охоплюють основні соціальні ризики, є важливим 
кроком для країни на шляху до забезпечення достойного рівня 
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соціального захисту населення та дотриманням принципів соціаль-
ної солідарності, доступності та фінансової стабільності. Ратифіка-
ція конвенції, на думку Генерального директора, також допоможе 
Україні реалізувати нещодавно прийняту Програму гідної праці 
для України на період 2016–2019 рр.  

В результаті дослідження, проведеного в рамках Проекту 
технічного співробітництва МОП «Україна: сприяння реалізації 
основних принципів та прав у світі праці», встановлено, що 
забезпечення профспілками належного рівня захисту трудових, 
соціально-економічних прав та інтересів найманих працівників 
відрізняється від рівня ведення соціального діалогу – національ-
ного, територіального, локального. Дослідженням виявлено, що 
найбільш високий рівень захисної функції профспілок присутній 
на рівні підприємств, але з переходом на вищі щаблі профспілкової 
структури турбота про найманого працівника зменшується. Тому 
найважливішим завданням діяльності профспілок повинна стати 
реалізація переходу від взаємодії профспілок на локальному та 
територіальному рівнях до національного рівня, який найбільшою 
мірою відповідає завданням захисту трудових, соціально-еконо-
мічних прав і інтересів найманих працівників.  

Професійні спілки – закономірний та необхідний інститут 
цивілізованого суспільства. Вони існували і будуть існувати доти, 
доки існує система найманої праці, яка породжує об’єктивні проти-
річчя між власниками засобів виробництва та володорями робочої 
сили – найманими робітниками на ґрунті незбігу їхніх потреб та 
інтересів. Як суб’єкт соціального партнерства, профспілки повинні 
стати важливою ланкою промислової демократії як на рівні 
конкретного підприємства, так і в національному масштабі. 

Важливою складовою соціального партнерства є такі форми та 
методи вирішення трудових спорів та конфліктів, які дозволяють 
попередити їх або пом’якшити – процедури примирення суб’єктів 
спору, третейський розгляд, юридична та матеріальна відпові-
дальність сторін за участь у так званих «індустріальних акціях» 
(страйках та локаутах). 

Держава, хоча вона формально й не носієм окремих соціальних 
інтересів, водночас є дуже важливою стороною у системі тристо-
роннього суспільного консенсусу.. Вона і весь її апарат – зверху 
донизу – повинні діяти в інтересах суспільства. Держава як посеред-
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ник у відносинах різноманітних соціальних груп представляє 
суспільство в цілому, захищає законні права особи і домагається 
досягнення згоди всіх учасників соціального партнерства. Особливо 
це проявляється при підписанні колективних трьохсторонніх угод 
профспілок з роботодавцями стосовно умов праці, її оплати та ін. 
Держава в даному разі є гарантом дотримання зобов’язань, взятих на 
себе профспілками та роботодавцями. Головною з цих угод є 
Генеральна тарифна угода, яка щорічно підписується найбільш 
впливовими профоб’єднаннями та профспілками, представниками 
роботодавців України та Кабінетом Міністрів України. 

Не дивлячись на суттєві проблеми та важливі задачі, які стоять 
перед професійними спілками в Україні, на міжнародній арені вони 
виглядають досить презентабельно не лише кількісно, а й якісно. 

У 2010 р. Freedom House опублікував доповідь «Ситуація з 
правами робітників у світі: свобода праці у недружньому оточенні», 
в якій було викладено класифікацію країн у сфері дотримання прав 
найманих працівників, за якою держави визначались як «вільні», 
«переважно вільні», «частково вільні», «репресивні» та «дуже 
репресивні». Відповідно до цієї класифікації, серед 12 пострадян-
ських країн, не враховуючи держави Балтії, лише Україна отримала 
достатньо високий бал як «переважно вільна» країна [20]. 

На тлі світового процесу рецесії профспілкового руху, україн-
ські організації, які ще не остаточно відійшли від свого радянського 
минулого, але зробили помітні кроки в бік демократії, мають 
подвійне завдання – і утримати досягнуті позиції, і стати справ-
жніми представниками і захисниками найманих працівників. Тим 
більше, що в Україні з’являються перші паростки незалежних проф-
спілкових рухів, які не мають негативного радянського досвіду. Ці 
новітні профспілкові рухи обирають інші цілі та інші способи 
впливу. Коли ж усі профспілки позбавляться політичної та фінан-
сової залежності і почнуть по-справжньому займатися проблемами 
найманих працівників, вони зможуть зайняти рівноправне місце у 
лавах європейського профспілкового руху.  
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РОЗДІЛ 3.  
ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ  

УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ПОЛЯ 
 

3.1. МОРАЛЬНЕ І КУЛЬТУРНЕ ОБЛИЧЧЯ УКРАЇН-
СЬКОГО ПОЛІТИКУМУ: ПРОБЛЕМА ІНТЕЛІГЕНТНОСТІ 

 
Останнім часом все більше стає очевидним, що паттерни пове-

дінки багатьох українських політиків є не просто непродуктивними, 
а й згубними для національної солідарності і національної єдності. 
Мова йде, по-перше, про відданість індивідуальним чи груповим 
інтересам, які або суперечать загальнонаціональним, або існують 
щодо них у паралельному вимірі, а, по-друге, про нестачу компе-
тентності й стратегічної цілеспрямованості. І перше, і друге 
особливо небезпечне в кризових умовах.  

Одна з причин шкідливої для країни поведінки політиків – 
брак інтелектуальності, передусім у вигляді компетентності й 
стратегічної цілеспрямованості, які здатні молотом раціональності 
розплющити груповий та індивідуальний егоїзм. Змінити ситуацію 
може прихід в політику інтелектуалів, яких вирізняє не лише 
наявність знань, а й здатність оперувати ними й оновлювати багаж 
знань, здатність всебічно моделювати як бажане, так і можливе 
майбутнє перед тим, як починати реформи (прогностичність). 
Отже, рекрутування інтелектуалів у політику із різних професій та 
царин життя, а також інтелектуалізація політиків (принаймні 
молодих) через різноманітні освітні програми і культурні проекти 
може змінити ситуацію. 

Зараз варто говорити про брак в українській політиці не лише 
інтелектуальності, а й інтелігентності – якості особистості, в якій 
поєднується моральність та культурність. Для осмислення специ-
фіки і ролі в українському суспільстві політиків-інтелігентів, біль-
ше того, політикуму інтелігентів, продуктивним є використання 
методології метаантропології й метаантропологічного потен-
ціалізму. Це дозволить окреслити систему координат, яка дасть 
можливість не лише відповісти на питання про інтелігентності в 
сучасній українській політиці, а й зрозуміти причини її 
недостатності.  
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Сучасний проект метаантропології оснований на поділі люд-
ського буття на буденний, граничний і метаграничний виміри, 
яким відповідають буденний, особистісний та філософський типи 
світогляду. Буденне буття людини формується волею до само-
збереження й продовження роду, граничне – з одного боку – 
волею до влади, з іншого – волею до пізнання і творчості, 
метаграничне – волею до любові, свободи і толерантності (Див. у: 
[1, с. 207–212; 9, с. 106–272]).  

Даний підхід може бути доволі продуктивно поєднаним з 
потенціалізмом, який, на думку С. Пирожкова, можна визначити як 
напрям розвитку сучасної науки, головним принципом якого є 
оцінка багатоманітних можливостей, які закладені в тій чи іншій 
системі, і які за відповідних умов можуть бути реалізовані [2, с. 9]. 
Потенціалізм, на відміну від калейдоскопізму, який спирається на 
аналіз можливостей, що відбулися, передбачає вивчення більш 
широкого діапазону передумов, що визначають розвиток конкрет-
ного процесу чи системи. Він означає необхідність аналізу того чи 
іншого соціального феномену у категоріях можливості та дійс-
ності. Звідси правомірність використання поняття «потенціал», яке 
відображає різні аспекти саморуху внутрішніх елементів конкрет-
ної системи від можливості до дійсності [2, с. 9].  

Отже, потенціалізм дозволяє нам збагнути розвиток тієї чи 
іншої системи «у динаміці, визначити її реальні, а не ілюзорні, 
утопічні амбіції і можливості» [3, с. 46].  

Поєднання потенціалізму і метаантропології як методологічних 
стратегій підсилює можливості кожної з них. Потенціалізм набуває 
світоглядно-ціннісного вектору, а метаантропологія долає відстороне-
ність від реалій іманентних процесів розвитку людини і суспільства 
[3, с. 47]. Таким чином, метаантропологічний потенціалізм стає 
методологію розвитку життєвого потенціалу людини, нації, людства 
від буденних до вищих граничних та метаграничних проявів.  

Під життєвим потенціалом у широкому сенсі можна розуміти 
цілісність головних можливостей людини. Метою будь-якої від-
критої й гуманістичної соціальної системи і, відповідно, політики й 
політикуму цієї системи є розкриття життєвого потенціалу людини, 
її гідної самореалізації як умови становлення суспільства. Усвідо-
млення цього дає можливість розуміти метаантропологічний потен-
ціалізм не просто як методологічну стратегію соціогуманітарних 
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теорій, а й як практичну парадигму розвитку країни [3, с. 47], тран-
сформації її політичних паттернів і стратегій.  

У методології метаантропологічного потенціалізму продук-
тивно використовувати передусім такий напрям метаантропології, 
як соціальна метаантропологія. В межах цього напряму тріадична 
методологія метаантропології (буденне, граничне, метаграничне 
буття людини), застосовується не до людини як неповторної 
екзистенції та особистості, а до суспільства в цілому, а якщо до 
людини, то в контексті суспільства [3, с. 81].  

Якщо йдеться про самостійний і свідомий вибір шляху роз-
витку в координатах метаантропологічного потенціалізму в тріаді 
«буденне, граничне, метаграничне», то категорію «буденне» 
продуктивно замінити на категорію «наявне».  За такої зміни 
реалізація даної методології може здійснювати такими етапами:  

1. Аналіз параметрів наявного буття тієї чи іншої соціальної 
системи, місця людини в цій системі, політики і політикуму в ній, а 
також осмислення їх потенцій. 

2. Побудова проекту метаграничного (позамежного) буття 
соціальної системи, ролі особистості в ній та політики і політикуму 
цієї системи, який принципово виходить за межі наявного, але 
відображає його потенції.  

3. Оформлення системи стратегій досягнення проекту мета-
граничного (позамежного) буття соціальної системи, особистості 
цієї системи і, на цій основі, буття політиків і політикуму – через 
перехід потенціального у актуальне, можливого у дійсне, що 
передбачає граничне буття цієї системи. 

Відповісти на питання, які потенції соціальної системи і 
людини в ній можуть бути реальними, а які – утопічними, можна 
лише завдяки ґрунтовному компаративістському аналізу результатів 
першого й другого теоретичних етапів. Цей компаративістський 
аналіз повинен бути концептуально скерованим категоріями «мож-
ливість – дійсність», «потенціальне – актуальне», «суще – належне».   

При цьому саме пара «наявне – метаграничне (позамежне)» дає 
можливість усвідомити світоглядно-ціннісний, людиновимірний век-
тор трансформації потенцій у реальність, створивши такий проект і 
образ оновлення буття людини в суспільстві, який дозволить винести 
всі граничні випробування на шляху його втілення [3, с. 81] і 
сформувати на цій основі продуктивну й гуманістичну політику. 
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При використанні методології метаантропології та метаантро-
пологічного потенціалізму для аналізу наявного стану моральних і 
культурних особливостей українського політикуму, виходимо з 
розуміння політики як стратегічного управління майбутнім суспіль-
ства. Відповідно, справжнім політиком може вважатися людина 
граничного буття, яку рухають воля до влади разом із з волею до 
пізнання і творчості. Проте, в реальності українського політикуму 
здебільшого спостерігається воля політиків до влади, яка поєднується 
з банальною волею до особистої безпеки та збагачення, чим 
зумовлена, по-перше, взаємна маніпулятивність політичних еліт в 
сучасній Україні, яка знову і знову переходить у антагоністичність, а 
по-друге, дистрофічність стратегічного, державницького бачення і дії, 
що призводить до браку справжніх державних діячів. Навпаки, воля 
до пізнання і творчості, яка врівноважує, більше того, трансцедентує 
волю до влади політика в нову гуманістичну й державницьку якість, 
передбачає, що моральність і культурність політика є умовою здійс-
нення ним функції стратегічного управління суспільним майбутнім.  

Коли йдеться про причини недостатності морального й куль-
турного рівня політика в сучасному українському суспільстві, то 
можна припустити, що передусім проблема в атмосфері цього суспі-
льства: і освітня система, і регіональні середовища, які продукують 
політиків, зумовлюють його моральну й культурну недостатність. 
Однак окрім соціальних причин є ще й екзистенціальні, які або 
закріплюють людину на певному рівні, або виводять її на новий 
рівень існування. Обмеженість морального й культурного рівня 
сучасного українського політика є його особистим вибором, резуль-
татом власного проекту і способу життя, тобто обмеженість 
морального й культурного рівня політика породжується домінантою 
корисливих інтересів над цінностями й принципами. 

Звісно, це зумовлює недовіру до багатьох українських політи-
ків, що змушує їх за допомогою політтехнологів створювати імідж 
«ціннісно наповнених» моральних особистостей, які здатні підні-
матися над вузькими особистими та партійними інтересами. Проте 
маски моральності і культурності злітають з їхніх облич відразу 
після обрання до влади, про що свідчать дивовижні розміри майна 
і статків, виявлених е-декларуванням, і майже тваринну агресію до 
опонентів як конкурентів, що претендують на свою частку суспіль-
ного майна, яке привласнюється в той чи інший спосіб. Ця агресія 
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до опонента-антагоніста знов і знов переходить від психологічних 
виявів (наприклад, на політичних ток-шоу) до відвертого фізич-
ного насильства прямо у парламенті.  

Проблема підсилюється тим, що сучасне українське суспіль-
ство знаходиться не просто у стані економічної або політичної 
кризи, а війни. Г. Гегель слушно зазначав, що здоров’я держави 
виявляється не стільки у спокої мирного часу, скільки у стані 
війни. Адже саме війна здатна перевірити справжню єдність дер-
жави, суспільства і влади: «Мир – це стан насолоди й відокремле-
ної діяльності, коли управління державою має характер мудрої 
патріархальності, а вимоги до підданих не виходять за межі 
звичного, у війні ж виявляється міцність зв’язку між цілим та його 
частинами, прояснюється, що держава може вимагати від них, і 
якою мірою вони самі готові сприяти їй з власних спонукань та 
внутрішньої схильності» [4, с. 66]. Саме війна (не лише звичайна, а 
й інформаційна, економічна тощо) вимагає цілісності політикуму, 
його діалогічності, здатності до консенсусу на основі спільних 
моральних цінностей.  

Лише на цій основі можливе відновлення довіри суспільства 
до політикуму в часи граничних викликів і випробувань, особливо 
сьогодні, коли Україна здійснює доленосний цивілізаційний вибір. 
При цьому слід усвідомлювати, що довіра до політика в тота-
літарному, авторитарному й демократичному суспільстві є зовсім 
різною. Усвідомлюючи, що в умовах сучасної України граничне 
буття суспільства з необхідністю породжує авторитарність в полі-
тиці і відповідну логіку формування довіри, слід констатувати, що 
є та межа, за якою утиск демократії, свободи слова, зібрань, грома-
дянських протестів є неприпустимим – довіра до політикуму 
повинна набуватися за умов відкритості к атрибута демокра-
тичного суспільства. У ХХІ ст. таке суспільство навіть в умовах 
війни є більш ефективним. 

В цьому плані важливо прояснити логіку дії соціальних ліфтів, 
що підносять особистість в українську політику. Ці ліфти часто-
густо працюють на енергії неофеодальних відносин, коли та чи інша 
людина незалежно від рівня культури, здібностей, компетентності та 
моральності може потрапити в політику, лише демонструючи 
відданість іншій людині, стаючи довіреною особою, представником 
тих чи інших особистих чи групових економічних чи/та владних 
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інтересів. Подібне просування у політику «потрібних людей» за 
неофеодально-олігархічними сценаріями робить психологію недо-
віри й ресентименту в українському суспільстві хронічною.  

Український політикум, сформований переважно у такий 
спосіб, незмінно демонструє обмеженість як культурного, так і 
морального рівня, що виявляється у нездатності його педставників 
знаходити і чути професіональних експертів і консультантів, а 
також у небажанні та невмінні взаємодіяти з партнерами по 
коаліціях, не говорячи вже про опонентів.  

В результаті спостерігається невротична суб’єктність політиків 
як результат моральної й культурної дистрофії. Виступаючи людьми 
буденного буття з домінантою цінності безпеки, або людьми 
граничного буття, що зациклені на цінності влади заради влади і 
наповнені волею до влади як вічно голодною волею, такі політики 
втрачають саму можливість набуття державницької мудрості. 

Практика політичного партнерства як комунікації, що має вести 
до порозуміння заради гідного майбутнього країни, здатна актуа-
лізувати моральність у внутрішньому світі політика, спонукати його 
до культурного розвитку, виходу за межі служіння покровителю для 
служіння країні та народу. Для цього в демократичному суспільстві 
від політиків потрібна здатність вступати у діалог, прагнення почути 
й зрозуміти не лише однопартійця, а й конкурента і опонента. Без 
такого прагнення і такої здатності сучасний політик неможливий. 

Втім, для участі у діалозі потрібний певний рівень моральної й 
культурної розвиненості особистості. Йдеться про той рівень, який 
дає можливість входити в діалог не виконавцем, поплічником або 
диктатором, а партнером – актором, здатним виявляти і толе-
рантність до Іншого, і відстоювати власну позицію. Цей рівень 
зазвичай і називається інтелігентністю.  

В чому специфіка інтелігентності у політиці взагалі і в 
українській зокрема? Для відповіді на це запитання спробуємо 
більш глибоко усвідомити відмінність між інтелектуальністю та 
інтелігентністю як певними якостями, а також між їх носіями – 
інтелектуалом і інтелігентом. 

Відмінність інтелігента та інтелектуала полягає передусім в 
тому, що інтелігентність пов’язана не з професією, а з усією 
повнотою життя людини, з усією повнотою присутності у світі. 
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Звісно, інтелектуальність теж може виходити за межі професії, 
проте інтелігентність з безумовністю долає професійні межі, а, 
головне, вона є моральною відкритістю Іншому, яка виходить за 
ще одні межі – суто раціонального ставлення до людини. 

Якщо ми погодимося з тим, що інтелігент створює духовно-
моральні виміри культури, а інтелектуал – переважно естетичні та 
науково-техничні, то слід припустити, що обидві ці ролі і способи 
життя є однаково важливими у сучасності. Вони доповнюють один 
одного як тезис і антитезис. Інтелектуал переважно виступає руй-
нівником очевидностей і універсальностей, тоді як інтелігент 
самим фактом свого буття створює нові очевидності й універ-
сальності [9, с. 147, 148]. Проте, враховуючи запит сьогодення на 
нові й оновлені ідеали та цінності, які могли б бути основою нових 
цивілізаційних проектів, наприклад, цивілізаційного проекту 
України ХХІ століття, роль інтелігента як носія не просто критич-
ного й інструментального, а креативно-світоглядного дискурсу, 
стає надзвичайно важливою. Причому цей креативно-світоглядний 
дискурс є принципово гуманістичним.  

Інтелігент – це людяний інтелектуал. Таке визначення дозво-
ляє усвідомити особливу значущість політика саме як інтелігента. 
Політик-інтелігент має здатність співчувати Іншому і зупинятися 
там, де групові егоїстичні інтереси ставлять під питання добробут і 
гідність громадян своєї країни. Він займається прогнозуванням й 
моделюванням як бажаного, так і можливого майбутнього не лише 
як розв’язання цікавої інтелектуальної задачі, а з мотиву недопу-
щення аморальних соціальних експериментів над мільйонами 
співвітчизників.  

Справжній інтелігент у політиці є особистістю метагранич-
ного буття з філософським світоглядом – самостійним, критичним, 
творчим, внутрішньо цілісним і гуманістичним. Такі особистості у 
політиці є доволі вразливими – згадаймо долю В. Чорновола. 
Проте у інтелігента в політиці є особлива сила – згадаймо 
Махатиму Ганді.  

Тут особливо важливо усвідомити, що на політиків часто-
густо мають вплив інтелігенти, які знаходяться поза політикою, 
але глибинно включені у політику через філософію політики, яку 
вони виробляють, і через інтелектуальний дискурс, який виникає 
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на такій основі, під час якого вони заявляють власну точку зору на 
стан і перспективи суспільства.  

В такому життєво-практичному «виявленні точки зору» поля-
гає природа інтелігентності, яка не лише заявляє про себе у текстах 
і зверненнях, а й виявляється в граничних ситуаціях і граничному 
бутті людини у вчинках і відносинах з іншими. 

Інтелігент є людиною, яка поєднала духовний і душевний 
виміри людського буття. В цьому плані інтелігент у політиці, 
здатний виявляти свої цінності у стихії вчинків, виявляючи муж-
ність душевності, стає моральним авторитетом суспільства, а не 
просто авторитетом тієї чи іншої політичної групи. Це принципово 
необхідно сьогодні для українського соціуму, який потребує 
світоглядно-моральної консолідації заради збереження української 
держави і забезпечення гідної самореалізації її громадян як 
глибинної мети цивілізаційного проекту України.  

Необхідність інтелігентності у політиці зумовлюється тим, що 
саме ця якість робить політика державним діячем. Політик як 
інтелігент – це вже більше ніж політик. Така необхідність інтелі-
гентності в політиці, хоч як це парадоксально, підсилюється в кри-
зові епохи розвитку країни. Потреба в інтелігентності у політиці 
зумовлена актуалізацією у політика волі до влади, яка значною 
мірою є запереченням інтелігентності й інтелігента як її носія. 
Тому у політикумі продуктивними будуть інтелігенти, які здатні 
витримати тягар волі до влади, поєднуючи її з волею до пізнання і 
творчості, а також з волею до свободи, любові й толерантності до 
Іншого. Можливо, такі особистості сьогодні в Україні можуть 
здатися утопічними, проте без них кризові суспільства приречені 
на стагнацію й деградацію.  

Лише політики-інтелігенти здатні ініціювати такий цивіліза-
ційний проект України, який буде являти собою не проект цивілі-
зації ксенофобії, цивілізації буферу, а проект цивілізації гума-
ністичних інновацій. Саме такі політики будуть здатні втілювати 
його як проект «цивілізації гідної самореалізації людини», як 
фундаментальну умову національної безпеки і самого існування 
України як незалежної держави [3, с. 51]. 

Інтелігентність – це якість, що глибинно притаманна буттю 
української людини й українському суспільству як в минулому, так 
і сьогодні. Адже такі архетипові риси української ментальності, як 
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персоналізм, світоглядна толерантність, кордоцентризм як сердеч-
ність і людяність – сутнісні ознаки будь-якої інтелігентної людини. 
І це викликає надію на те, що негативні риси сучасних українських 
політиків і політикуму можуть бути подолані, адже у суспільстві 
на рівні колективного позасвідомого й суспільної свідомості є 
запит на інтелігентність.  

Персоналізм як архетип української культури є індивідуа-
лізмом, який позбувся своїх негативних рис, вийшов за межі стихії, 
де він був способом життя і мислення, що суперечить раціо-
нальному устрою соціуму. Слід зазначити, що індивідуалістичне та 
персоналістичне начала весь час взаємодіють в історії українського 
народу, і саме перемога персоналізму так потрібна сьогодні сучас-
ному українському суспільству [6, с. 4]. Можна сказати, що 
персоналізм – це потенція українського індивідуалізму, яка знову і 
знову стає дійсністю в кризові й граничні моменти буття соціуму і 
людини у ньому. Тому «персоналізм виступає найважливішим 
архетипом української культури і ментальності».  Якщо виходити з 
того, що українська культура значною мірою є християнською 
культурою, то очевидно, що український персоналізм постає 
конкретизацією загально-християнського персоналізму, який є 
принциповою ментальною основою західного світу. 

Сутнісним проявом персоналізму в українській історії було 
козацтво, яке в сучасній Україні має своїм аналогом рух добро-
вольчих батальйонів та волонтерство. В даному явищі відбивається 
суперечлива взаємодія індивідуалізму і персоналізму, але персо-
налізм все-таки домінує.  

Ще одним архетипом української ментальності і культури, 
який є стрижневим для інтелігента у політикумі, можна було б 
назвати світоглядну толерантність, яка виражає здатність україн-
ського народу приймати у свою культуру ментальні настанови 
інших народів та їх культур.  

Очевидно, що світоглядна толерантність вступає у суперечність 
з індивідуалізмом, і така суперечність несе в собі деструктивний 
потенціал. Саме її деструктивність виступила внутрішньою причи-
ною бездержавного буття українського народу. Але коли світо-
глядна толерантність входить у суперечність із персоналізмом, 
розв’язання такої суперечності, навпаки, збільшує конструктивний 
потенціал. Результатом розв’язання суперечності світоглядної толе-
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рантності та персоналізму стає світоглядна синтетичність. В житті 
особистості вона зумовлює особливу креативність миротворця, 
виступаючи єднанням толерантності і персоналізму [6, с. 4]. Це – 
фундаментальна ознака інтелігентної людини в політиці взагалі і в 
сучасній українській політиці зокрема. 

Світоглядна толерантність і синтетичність, поєднані з пер-
соналізмом, зумовлюють потенцію української нації та її політику-
му існувати як у громадянському, так і в етнокультурному вимірах, 
що відкриває для неї цивілізаційні перспективи. Світоглядна 
синтетичність української ментальності є умовою такої кон-
солідації українського суспільства і його політикуму навколо ідеї 
національної держави та практики її побудови, де права людини 
будуть поважати незалежно від її етнічної чи будь-якої іншої 
належності [6, с. 4]. 

З іншого боку, світоглядна синтетичність виступає важливою 
запорукою виходу України, її цивілізації, культури та політикуму, 
який їх представляє, на світову арену в умовах інформаційно-
мережевої епохи з її новими викликами в якості суб’єкта пози-
тивних змін. Адже ця епоха, в якій проявилися не просто загрози 
світового тероризму і гібридних воєн, а й їх жахливе втілення, все 
більше потребує світоглядно-ціннісного єднання людства зі збере-
женням своєрідності локальних ментальностей і недопущення 
конфліктів між ними. 

Важливим архетипом української ментальності та культури є 
кордоцентризм, маніфестований такими класиками української 
філософії як Г. Сковорода та П. Юркевич. Кордоцентризм означає 
перевагу душевного над раціональним і прагматичним. Кордо-
центризм виражає домінанту «Серця», чуттєвості в житті українця, 
йому співзвучні такі риси національної психології українського 
народу, як сентименталізм і любов до природи.  

Зрозуміло, що кордоцентризм, не врівноважений раціоналіз-
мом, може заперечувати сам себе й бути руйнівним для будь-якого 
проекту самореалізації, породжуючи сентиментальну пасивність, 
жалість до себе, образливість і заздрісність, які можуть вести до 
ксенофобії. На жаль, саме необмежений раціональністю кордо-
центризм часто-густо призводить до саме таких проявів в сучасному 
українському політикумі, що потребує його інтелектуалізації – 
критичності й відкритості мислення та дії. Якщо така інтелек-
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туалізація не відбудеться в тій чи інший спосіб, міра неадекватності 
й потворності відносин всередині політикуму та між ним та народом 
може перейти критичну межу.  

Глибинний оптимізм – ще один архетип української мен-
тальності і культури, який маніфестує справжню інтелігентність. 
Він пронизує всі етапи української історії і саме завдяки йому 
українська культура і цивілізація змогли зберегти свою іден-
тичність в жахливих умовах бездержавності. Глибинний оптимізм 
проявляється в іронії та специфічному гуморі українців, які мають 
як зовнішню, так і внутрішню спрямованість, передусім у вигляді 
самоіронії. У сфері християнських уявлень глибинний оптимізм 
українця знаходить себе у світлій апокаліптичності – переживанні 
«кінця світу» як відкритої можливості творення кращого буття. 

Проте в своїх незбалансованих граничних проявах глибинний 
оптимізм може обертатися на окозамилювання, сприйняття бажа-
ного за дійсне, ігнорування справжніх потенцій особистості, соціа-
льної системи, тенденцій взаємодії між геополітичними суб’єктами.  

Можна стверджувати, що в українській культурі є передумови 
для розвитку інтелігентності політиків, особливо в контексті роз-
гортання світоглядної відкритості і толерантності. Проблема лише 
в набутті інтелектуальністю більшої раціональності і стратегіч-
ності. Втім, не слід забувати, що для політика поруч з аналітичною 
оцінкою наявного стану, раціональною побудовою ідеальної 
моделі і осмисленням стратегій її досягнення дуже важливо мати 
вольовий вектор, який не просто демонструє мужність, а й є 
мужністю. В сучасному світі глобальних викликів і трансформацій 
ідентичностей цілих народів є запит на таких політиків, навіть 
якщо їхня мужність і цілеспрямованість подеколи проявляється 
жорсткими діями.  

Все частіше інтелігенти у політиці виходять за межі буття 
лише політиків і стають державними діячами. Це означає, що вони 
не ховаються від викликів сьогодення, а здатні осмислювати їх і 
відповідати на них. Це дозволяє називати таких державних діячів 
відповідальними політиками. Наслідком діяльності інтелігентів у 
політиці як державних діячів є країна як суб’єкт історії та 
геополітики – країна, що здатна відповідати на зовнішні та 
внутрішні виклики як комунікативна цілісність.  
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В сучасній Україні маємо доволі багато таких викликів. І вони 
є доволі серйозними – українське суспільство є суспільством 
граничного буття. Для відповіді на ці виклики необхідне єднання 
всіх гідних та інтелігентних людей українського політикуму і 
громадянського суспільства. Можна припустити, що в нашій країні 
рано чи пізно сформується партія інтелігенції, яка буде складатися 
з органічно моральних і креативних особистостей і виведе Україну 
на новий рівень суб’єктності у світі.  
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3.2. ФАКТОРИ КОНФЛІКТНОСТІ І КОМПРОМІСНОСТІ 

У ПОВЕДІНЦІ ПОЛІТИЧНИХ АКТОРІВ 
 
Узгодження групових і загальнодержавних інтересів є одною з 

наріжних проблем функціонування демократичної політичної 
системи, а уміння досягати політичного компромісу і консенсусу – 
запорукою ефективного управління соціальним розвитком.  

Втім, як свідчить практика, прагнення утвердити певну фор-
мулу національних інтересів досить часто є проявом боротьби між 
конкуруючими політичними силами за свої конкретні групові інте-
реси. Як справедливо відзначають В. Шахов і В. Мадіссон, сучасне 
політичне життя України підтверджує, що в суб’єктивному плані 
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поняття «національні інтереси» часто стає об’єктом політичних 
спекуляцій з боку різноманітних політичних сил, які конкурують у 
внутрішньо-національному політичному просторі, у тому числі 
часто лобіюючи замість національних інтереси іноземних держав, 
транснаціональних структур тощо. При цьому, на думку дослід-
ників, посилення радикалізації поведінки національних сил у 
політичній боротьбі навколо визначення «національного інтересу», 
їх непримиренність, безкомпромісність в узгодженні позицій між 
політичними супротивниками, а також неспроможність на 
національному рівні дійти злагоди в цьому питанні свідчить про 
відкрите й приховане втручання у внутрішні справи України 
зовнішніх сил [1, с. 46]. 

Етапи чвертьсторічного поступу України як незалежної держави, 
фактично співпадають або із термінами президентських каденцій [2], 
або із кризовими циклами в Україні [3]. З кожним роком стан 
«відкачування» на теренах нашої країни затримувався дедалі довше, а 
спроби подальшої демократизації політичного процесу наштовху-
валися на дедалі сильнішу протидію антиреформаторських сил [4].  

У цілому, як відзначається науковцями, українське суспільство і 
держава за своїми властивостями виявилися не готовими до 
швидкого переходу до партнерських взаємовідносин, зупинившись 
на етапі пошуку компромісу щодо рівня державного домінування і 
форм донесення до влади суспільних потреб [5, с. 64]. Україна не 
скористалася своїми стартовими умовами, які, при проведенні 
відповідних економічних реформ, давали їй можливість трансфор-
муватися у стабільну конкурентоспроможну економіку, яка, у свою 
чергу, мала відкрити шлях до влади тим групам за інтересом, які 
представляли б інтереси суспільства [6]. Натомість, зволікання з 
економічними реформами дало протилежний політичний наслідок – 
зміцнення клієнтелістсько-патронажних структур та виникнення 
олігархії, яка почала привчати суспільство до ототожнення її 
інтересів з національними. Така «монополізація» суспільних інте-
ресів, а також олігархічна «приватизація» держави зрештою задали 
небезпечний і малокерований вектор майбутньому політичному 
розвитку країни [7].  

Суспільство в Україні зі свого боку не скористалося можли-
востями для запровадження громадського контролю за діями 
держави і правлячого класу. Окремі сплески суспільної енергії під 
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час епізодичних протестних кампаній лише відтіняли живучість 
традиції відчуженості громадян від політичного поля [5, с. 61]. 
«Захоплення» держави великим бізнесом та номенклатурою, у 
поєднанні з низькою активністю інших соціальних груп, стало 
родючим ґрунтом для формування в Україні деформованих, 
політичних інститутів та реалізації державою хибних, з точки зору 
суспільства, інтересів [8]. 

Неоднорідність правлячої номенклатури, розбіжності інтересів 
адміністративно-політичних, силових і територіально-родинних 
угрупувань спричиняють «конфлікт інтересів» та, як наслідок, «бо-
ротьбу кланів» за владу між цими угрупуваннями. Інституалізація 
цієї боротьби спричинила оформлення в країні режиму конкурентної 
олігархії [9]. У підсумку, відмінності між інтересами виборців, з од-
ного боку, та інтересами владної верхівки й приватними інтересами, 
з іншого, стають ядром конфлікту інтересів в Україні. 

Для розуміння сучасної ситуації у політичному житті України 
доцільно стисло окреслити основні етапи та тенденції розвитку 
суспільно-владних відносин, простежити особливості формування 
та інституціоналізації груп за інтересами як головних політичних 
акторів вітчизняної політичної системи, а також з погляду 
представництва і публічного вияву діяльності цих груп розглянути 
процес еволюції партійної системи України.  

1-й етап еволюції суспільно-владних відносин в Україні 
(1991–1994 рр.), згідно періодизації В.Войналовича та С.Біло-
шицького, співпадає з періодом правління першого Президента 
України Л.Кравчука. Це – етап, коли було ініційовано відкриті і 
діалогічні підходи у суспільно-владних відносинах і, водночас 
запроваджено популістські технології легітимації державної влади 
за допомогою риторики, яка відповідала соціальним очікуванням 
населення [2]. Саме на цьому етапі набула динаміки інсти-
туціоналізація груп за інтересами, яка розпочалася ще напередодні 
проголошення незалежності. Спочатку сформувалися дві групи: 
Ю.Звягільського (донбаського вугільно-металургійного походжен-
ня) та Л.Кучми (дніпропетровського військово-промислового 
походження). Пізніше центром утворення нових груп стануть мас-
медійний олігарх та газотрейдер І. Бакай, великі власники В. Пін-
чук, П. Порошенко, І. Коломойський, енерготрейдери П. Лаза-
ренко та Ю. Тимошенко, металотрейдер В.Рабинович [10–14]. 
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Партійне групування тільки перебувало на етапі становлення. 
У переважній більшості політичні партії були відірвані від біль-
шості населення, оскільки декларовані ними принципи та посту-
лати не відповідали змінам у реальній структурі суспільства [13].  

В цілому політичний режим часів Л.Кравчука був достатньо 
демократичним і ліберальним. Однак в умовах слабкості демокра-
тичних державних інститутів та відсутності сильного адміністра-
тивного контролю режим виявився вразливим, що, зрештою, 
призвело до його заміни. Найбільший внесок у цей процес зробив 
Л. Кучма і очолюваний ним Союз підприємців і промисловців 
України, який, за словами М.Михальченка, поступово із союзу 
«червоних директорів і голів колгоспів» перетворився на союз 
«диких капіталістів», котрим демократія була не потрібна [12]. 
Поряд з цим, окремі політичні партії відразу зробили ставки на 
електорат конкретних областей, що у подальшому призвело до 
ціннісних конфліктів між населенням різних регіонів. Цей феномен 
виявився вже підчас президентської кампанії 1994 року [14].  

Другий Президент Л.Кучма залишився в історії незалежної 
України постаттю, що створила режим «освіченого автори-
таризму», з корупцією як його прикметною ознакою [12]. Період 
першої президентської каденції Л.Кучми, за оцінкою В.Война-
ловича та С.Білошицького, характеризується помітним зсувом 
комунікаційних акцентів у суспільно-владних відносинах, зокрема 
переходом до прагматичних та імітаційних підходів. Держава 
сфокусувала зусилля на відновленні керованої вертикалі влади, і 
концентрація її в руках діючого президента та його команди 
сприяла помітному зближенню інтересів державного апарату, 
силових структур, великого бізнесу та криміналітету [2]. 

За часів першого терміну президентства Л.Кучми було взято 
курс на створення національного привладного бізнес-класу. Розпо-
чався процес поступового укрупнення основних політичних акто-
рів: на зміну дрібним олігархічним кланам, що склалися за часів 
Л.Кравчука, приходять крупні ФПГ, які концентрують основні 
види ресурсів – фінансові, промислові, енергетичні, політичні, 
силові, адміністративні. До ліги найбільш помітних політико-
економічних фігур доєдналися нові гравці – В.Медведчук та брати 
Суркіси, К.Жеваго, С.Тигипко, Р.Ахметов, Б.Колесников та інші. 
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Вертикаль політичної влади зрослася з вертикаллю економічної 
влади, що надалі забезпечило собі потужний вплив ФПГ на 
політичний процес та державне управління [12].  

У становленні партійної системи України цей період можна 
назвати етапом формування системи поляризованного плюралізму. 
Переломним для її подальшого розвитку став 1998 р., коли було 
запроваджено змішану виборчу систему, яка відкривала перспек-
тиви для вже існувавших партій великого капіталу, таких як 
Аграрна партія, Трудова Україна, партія «Реформи та порядок», 
Всеукраїнське об’єднання «Громада» та ін. Однак майже цілковита 
відсутність різниці між партійними програмами свідчила, що ці 
партії виражають інтереси того самого соціального шару, який їх 
так би мовити і створив, тобто державно-господарської бюрократії 
та олігархату [14].  

Одночасно стало очевидним, що єдиної загальнонаціональної 
партії з рівномірним розподілом підтримки виборців немає: біль-
шість політичних проектів було локалізовано в регіонах, де вони 
або представляли ідеологічні меншини, або просто реалізовували 
власні інтереси [15].  

У другу президентську каденцію Л.Кучми проявилися сер-
йозні ризики для його політичного режиму: орієнтація правлячих 
еліт виключно на себе як на джерело державної влади призвела до 
паралічу самої влади, що загрожувало сценарієм сильної зміни 
режиму. Проте, правлячий режим встиг провести політичну рефор-
му, яка мала зробити майбутнього президента більш залежним від 
парламенту [2]. 

Попри зміну влади створені у попередні часи ФПГ про-
довжують нарощувати свої фінансові потужності, одночасно поси-
люється експансія російського капіталу в економіку України, в т.ч. 
задля вирішення геополітичних завдань [16]. У таких умовах відбу-
ваються структуризація і переструктуризація «політичних верхів» 
(управлінських груп) навколо окремих олігархів, які стають або 
економічними, або політичними переможцями [12].  

Парламентські вибори 2002 р. та підготовка до них іще більше 
поглибили й закріпили тенденції зростання впливу ФПГ на полі-
тичне життя. Інструментом цього впливу стали політичні партії та 
блоки. Серед найбільш характерних ознак цього етапу експерти 
називають, зокрема, такі.  
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По-перше, відбулося остаточне зменшення ваги ідеології та 
заміна даного поняття на конкретні інтереси окремих ФПГ. Навіть у 
масовій політичній свідомості ідеологія відходить на задній план. 
По-друге, з’являються широкі об’єднання, що синтезують в собі 
інтереси різних ФПГ, відповідно між цими групами нерідко відбува-
ються явні чи латентні конфлікти. По-третє, масштаби використання 
під час виборів до ВР представниками тієї чи іншої ФПГ «адмін-
ресурсу», особливо в мажоритарних округах, чітко співпадали з 
регіональними контурами їх впливу. По-четверте, відбулася «прива-
тизація» інформаційного простору України – практично не залиши-
лося непідконтрольного тій чи іншій ФПГ друкованого засобу 
масової інформації, телеканалу, інтернет-видання [13]. 

2004 рік запам’ятався в українській політичній історії не як рік 
виборів третього Президента України, а як рік Помаранчевої рево-
люції. Характерною рисою подій листопада-грудня 2004 р. стала 
відверта конфронтація між прибічниками демократичних перетво-
рень в країні та прихильниками сильної авторитарної влади. 
Одночасно відбувалися конфронтації між різними ФПГ.  

Ще наприкінці другого терміну Президента Л. Кучми партійна 
система із невиразної опозиції «ліві–праві» фактично структурува-
лася по лінії розмежування «пропрезидентські – антипрезидентські» 
сили, що, по суті, означало поділ ФПГ, представлених у Верховній 
Раді України, на прокучмівські сили (до їх складу ввійшли донецькі 
бізнесмени та істеблішмент, представлені Партією регіонів України, 
СДПУ(о), групи С.Тигипка, В.Пінчука тощо), та проющенківські 
партії та депутати (переважна більшість була представлена блоком 
«Наша Україна» та блоком Юлії Тимошенко). Відповідно, під час 
президентської виборчої кампанії одні ФПГ виступили на підтримку 
кандидата від влади В.Януковича (групи Д.Фірташа та Р.Ахметова), 
а інші – підтримали на пост Президента опозиційного кандидата 
В.Ющенка (група П.Порошенка). Врешті-решт, на хвилі Помаран-
чевої революції і перемоги В.Ющенка до влади приходить «нова 
команда», у якій великий вплив мають П.Порошенка, Є.Червоненка 
та їхні однодумці.  

Вибори третього Президента України вкотре засвідчили, що 
ґенеза українських олігархій пов’язана з регіонами, які менше, ніж 
інші, залежать від дотацій з центрального бюджету і є самодос-
татніми в індустріальному плані. У тих регіонах, де були наявними 
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обидві ці умови, обов’язково з’являвся лідер, політичний вплив 
якого поступово переходив межі «свого» регіону і претендував на 
весь національний простір.  

Повноваження третього Президента України В.Ющенка були 
дещо обмеженими порівняно з правами попередників. Прагнення 
розбудувати власну модель управління державою, яка, на думку 
В.Ющенка, мала б спиратися на активну безпосередню кому-
нікацію влади із суспільством, фактично звелась до популістських 
і монологічних підходів. Психологічна нездатність третього Прези-
дента України втілювати довгострокові стратегії з урахуванням 
інтересів усіх суб’єктів, іти на взаємовигідні компроміси задля 
більш високих цілей, ніж власні амбіції, спричинили лавино-
подібне падіння його авторитету як загальнонаціонального лідера. 
Анемічна економічна політика Президента В.Ющенка, постійні 
конфлікти всередині його команди призвели до швидкої втрати 
ним підтримки серед населення України [2]. 

Своєю бездіяльністю В.Ющенко довів корумпованість і 
олігархізацію української держави до завершених форм. Його 
демократична риторика не підтверджувалася реальними діями і 
почала сприйматися як демагогія. Він перестав влаштовувати 
навіть близьку до нього олігархічну групу, і як наслідок програв 
президентські вибори 2010 р. [12]. Втім, слід віддати належне 
прагненню В.Ющенка зрівноважити російське просування, залу-
чаючи європейський інвестиційний капітал [17].  

За каденції Президента В. Ющенка українським партіям дове-
лося зіткнутися із складними коаліційними перемовинами та 
розпуском Верховної Ради. Запровадження пропорційної виборчої 
системи дало змогу більш-менш стабілізувати систему помірко-
ваного плюралізму. Однак, як показали позачергові парламентські 
вибори 2007 р., по суті традиційну партійну систему змінила 
своєрідна система груп тиску, в якій політичні партії стали 
механізмами реалізації їх інтересів [18].  

Після перетворення України на парламентсько-прези-
дентську республіку активізувався процес «партизації» ФПГ на 
«взаємовигідних» засадах: політичні партії для проходження у 
парламент та здійснення своєї діяльності вимагали у ФПГ коштів, 
а ФПГ для здійснення своєї економічної діяльності вимагали від 
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партійного представництва прийняття вигідних їм рішень. Ці 
явища мали далекосяжні наслідки, а саме: 1) мінімізація ролі 
політичних партій у реальному політичному процесі та у масовій 
свідомості громадян; 2) посилення впливу ФПГ на процес 
прийняття політичних рішень [6].  

Прихід до влади четвертого Президента України В. Януковича 
пов’язується з реставрацією консервативних та імітаційних підходів 
у суспільно-владних відносинах. На даному етапі відбувся перехід 
до авторитарного стилю правління через концентрацію фінансово-
економічних, матеріально-технічних, інформаційних, силових та 
кадрових ресурсів у руках президента та його команди [2]. 
Утворився політичний режим «напівдемократичної олігархії» (за 
визначенням М.Михальченка) [12].  

За часів правління В.Януковича представникам великого 
бізнесу вдається посилити свої позиції в економічному та 
політичному житті України. З одного боку, ФПГ беруть активну 
участь у політичному процесі, виявляючи активну підтримку партії 
влади та її лідеру – В.Януковичу. З другого боку, посилення олі-
гархічних механізмів впливу на політичну владу в Україні суттєво 
звужує межі політичного вибору в політичних маневрах та змушує 
В.Януковича враховувати складніший ансамбль економічних і 
політичних інтересів всередині країни. Враховуючи ж те, що новий 
політичний режим, який будується, має яскраво виражений регіо-
нальний соціальний базис, його доля багато в чому залежить від 
того, чи стане цей базис всеукраїнським.  

Зрештою, неабияке значення відіграють зовнішньополітичний 
і економічний чинники. Зокрема, відбувається поступова та одно-
часно досить швидка переорієнтація в бік РФ у політичній та 
економічній сферах, посилюється присутність російських груп на 
території країни, для них відкриваються можливості для вста-
новлення свого контролю на державних підприємствах. В умовах 
цілковитої залежності економічної ситуації від зовнішніх позик 
В.Янукович поставив країну перед дилемою: прийняти або 
російські, або західні умови участі в їхніх інтеграційних проектах.  

В цей час вплив ФПГ на партійну систему лишився значним, 
але його характер дещо змінився. Тиск влади на опозиційні сили 
зробив останні значно менш привабливим об’єктом для політичних 
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інвестицій і зумовив зменшення підтримки опозиції з боку значної 
частини бізнесу. Натомість, зросла конкуренція за можливість бути 
представленими в депутатському корпусі Партії регіонів [19]. 

У грудні 2011 р. відбулося повернення до змішаної виборчої 
системи, підвищення виборчого бар’єра до 5% та заборона участі у 
виборах виборчих блоків. За оцінками експертів, ці та інші ново-
введення мали на меті забезпечити провладним політичним силам і 
кандидатам більш сприятливі умови для перемоги на виборах. 
Проявилася тенденції до еволюції партійної системи в напрямі 
системи з «партією-гегемоном», що змусило усі політичні сили 
робити вибір між «партією влади» та опозицією [19]. 

За оцінками експертів, з приходом до влади Партії регіонів в 
Україні остаточно склалася кланово-олігархічна модель політичної 
системи, яка являла собою сукупність кількох олігархічних «кня-
зівств», тобто політико-економічних конгломератів, які спільно 
керують і гілками влади, і централізованими фінансовими потоками. 
Непопулярні дії організованої В. Януковичем влади в соціально-
економічній сфері, з одного боку, та неспроможність українського 
правлячого класу демократично розподілити владу або інвестувати 
свої ресурси у розвиток суспільства, з іншого, остаточно сфор-
мувало у громадській думці образ провладних партій як виразників 
інтересів крупного олігархічного капіталу. В свою чергу, нестача 
демократичної легітимності чи необхідного суспільного консенсусу 
ослабила державу та зменшила її здатність справлятися з викликами 
та можливостями, з якими вона стикалася з боку зовнішніх сил.  

Суміш цих та інших чинників нарешті вибухнула у широкому 
виступі народних мас за повалення політичного режиму В.Яну-
ковича, поштовхом для якого стала різка зміна геополітичного 
курсу Президентом країни та відмова підписати Угоду про 
асоціацію з Європейським Союзом на саміті Східного партнерства 
у Вільнюсі 29 листопада 2013 р. В цій ситуації лідери ФПГ постали 
перед непростим для себе вибором – підтримати народний протест 
чи колишню владу. В кінцевому підсумку, це визначило місце 
кожної з них у політичній системі 

Крах режиму В.Януковича та його подальша втеча за межі 
України не призвели до зникнення олігархату, що дає ряду аналі-
тиків підстави твердити, що Майдан зазнав поразки у використанні 
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революційного потенціалу цього історичного моменту: йому не 
вдалося звільнити державні інституції від олігархів, кинути виклик 
їхньому пануванню над економікою або запропонувати альтер-
нативну програму соціально-економічного розвитку [17], очистити 
політику від популізму [20].  

Події кінця 2013–початку 2014 років засвідчили, що поляри-
зація українського суспільства не так відволікала увагу від 
нереалізованих реформ у країні, корупції, соціальної нерівності та 
несправедливості, як створювала нові лінії потенційної конфлік-
тності. Понад те, значну роль у суспільно-політичному житті 
України відіграють економічні зв’язки, іноземний капітал, які 
впливають на процеси прийняття політичних рішень (у т. ч. 
зовнішньополітичних), політизацію етнічностей (у т.ч. російської) і 
мовного питання. Всі перелічені вище чинники стали деста-
білізуючим моментом, але якщо при його оцінці не брати до уваги 
революційну динаміку то, як справедливо зазначає О.Пасхавер, 
можна втратити адекватність та викликати підозру або в повер-
ховості, або в заангажованості [21]. 

На даний час внутрішньополітична ситуація в Україні є 
заручницею неготовності влади працювати узгоджено та ефек-
тивно, виходячи з національних інтересів, а не політичних чи 
бізнесових інтересів окремих груп. Головними рисами полі-
тичного життя країни лишаються: наявність гострих політичних 
конфліктів, гучних скандалів і звинувачень, послаблення парла-
ментської коаліції, неналежна підтримка, а часом навіть 
конфронтація зі сформованим нею ж урядом тощо. За оцінками 
експертів Центру Разумкова, конфлікти, що струшують полі-
тичний олімп, спричинені як внутрішніми проблемами країни, у 
тому числі тими процесами, що відбуваються в ній після 
перемоги Революції Гідності, так і збройним протистоянням з 
Росією [22, с. 11].  

Серед «традиційних» для українського політикуму конфліктів, 
не втрачають своєї гостроти:  

– конкуренція між Президентом і Прем’єр-міністром за вплив 
на виконавчу владу; 

– конкуренція політичних партій та бізнес-груп за доступ до 
владного ресурсу (а опосередковано – й до державних економічних 
і фінансових ресурсів); 
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– особисті взаємини провідних політиків тощо. 
До конфліктів постреволюційного ґатунку слід віднести 

конфлікти між: 
– «реформістами» та «консерваторами» – частиною держав-

ного апарату та бізнесу, не зацікавленою в реформах; 
– між «радикальними» (прихильниками швидких змін, 

незважаючи на наслідки) та «поміркованими» реформаторами;  
– між владою та непідконтрольними їй олігархічними 

групами.  
Конфлікти, зумовлені збройним протистоянням з Росією, 

виявляються у конфронтації між:  
– антиросійськими політичними силами та прихильниками 

«поміркованого» підходу до відносин з країною-агресором;  
– прихильниками і противниками Мінських домовленостей (а 

в ширшому контексті – між прихильниками різних варіантів 
урегулювання конфлікту, статусу окупованих територій тощо) .  

Сформована за результатами позачергових виборів до Вер-
ховної Ради України 26 жовтня 2014 р. парламентська коаліція не 
змогла позбутися хронічних внутрішньо-парламентських чвар та 
продовжила своє існування в режимі перманентної кризи взаємо-
відносин не лише між фракціями, що її утворили, а й, у деяких 
випадках, між різними групами всередині тієї чи іншої фракції. 

Нестабільність коаліції, за оцінками експертів Центру Разум-
кова, зумовлена відразу кількома чинниками, зокрема такими, як:  

– дуалізм у функціонуванні владних інституцій в Україні; 
– посилення тенденції до концентрації владних та інших 

повноважень в одному центрі прийняття рішень, утворення «тіньо-
вих центрів» влади разом зі спробами підпорядкування таким 
центрам діяльності конституційних органів влади; 

– пріоритет у діяльності політичних сил та їх лідерів 
особистих амбіцій та групових інтересів; 

– зростання частки відвертого популізму в політиці; 
– критично низький рівень взаємної довіри як між фракціями-

учасницями парламентської коаліції та їх лідерами, так і між 
членами парламентських фракцій;  

– спроби посилення точкового впливу різних груп за інтере-
сом (насамперед, ФПГ) на окремі парламентські фракції [22, с. 12]. 
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Таким чином, післявиборчий період ознаменувався гострою 
боротьбою не лише між новими провладними силами та опози-
цією, але також і конкуренцією та конфліктами між тими політич-
ними силами, що в період листопада 2013 р.–лютого 2014 р. висту-
пали єдиним фронтом [19, с. 2].  

Наріжною проблемою взаємовідносин українського бізнесу і 
державної влади в політичній сфері залишається баланс інтересів 
обох сторін. Оголошена новою українською владою «війна олігар-
хам» набула переважно форми ескалації чергової внутрішньої 
боротьби між різними зацікавленими групами щодо посилення 
своєї ролі в економічному і політичному житті країни. Наразі 
експерти виокремлюють 3 рівня протистоянь, у сфері розподілу 
політичного впливу, капіталів та активів: масштабне протистояння 
між командами П. Порошенка і І. Коломойського, активне 
втручання у розподіл ресурсів опозиційних сил (груп Р. Ахметова 
та Д .Фірташа), спроби відновлення активів, втрачених під час 
попередніх олігархічних воєн 1990-х і 2000-х років їх колишніми 
власниками [23]. 

Непримиренна конфронтація між великим бізнесом і владою 
за принципом «переможець отримує все» несе низку потенційних 
загроз. Зокрема, йдеться про репутаційні ризики для чинної влади, 
послаблення управлінських функцій над цілими регіонами, 
інвестиційні ризики для економіки, можливий розпад коаліції, від-
ставка уряду і, нарешті, чергові дострокові парламентські вибори. 
Все це загрожує країні величезними збитками.  

Однак не можна не відзначити зміни у позиціях ФПГ щодо 
збройного конфлікту в Україні [24]. Відбуваються зміни і у пар-
тійній системі України. Були усунуті від влади і фактично зійшли з 
політичної арени політичні партії, які до Майдану належали до 
складу попреденьої пропрезидентської коаліції (Партія регіонів, 
КПУ). Відбулося істотне переформатування серед політичних сил, 
які представляють нову владу. Ця частина політичного спектра 
включає як «старі» («Батьківщина», «Свобода»), так і «нові» партії, 
що вийшли на політичну арену чи були утворені в період Майдану 
або після нього («Самопоміч», «Радикальна партія», «Правий 
сектор», «Народний фронт», «Блок Петра Порошенка»).  

Нинішні зміни у правовій базі діяльності політичних партій, 
зокрема прийняття закону про державне фінансування статутної 
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діяльності політичних партій дають підстави для обережних 
сподівань на зростання незалежності українських партій від олігар-
хічних структур, зменшення політичної корупції та, як наслідок, 
підвищення довіри до партій у суспільстві [19]. Поки ж що, за 
прогнозами експертів, парламент лишатиметься головним епіцен-
тром політичної конфліктності й протистояння між «вузькою 
коаліцією», представленою БПП-НФ, і «широкою різношерстою 
опозицією» у складі фракцій «Опозиційного блоку», «Радикальної 
партії», «Самопомочі» та «Батьківщини» [25]. 

Узагальнюючи основні тенденції розвитку кланово-олігархіч-
ної моделі політичної системи, що формувалася від проголошення 
незалежності України до наших днів, можна виокремити їх 
наступні особливості. 

1. У своєму становленні вітчизняні ФПГ пройшли стадії пер-
винного накопичення капіталу, легалізації та легітимації бізнесу. У 
перші роки незалежності в діяльності ФПГ переважала парадигма 
використання влади для набуття власності. Згодом набула сили 
зворотна тенденція – «придбання» за власність можливостей 
політичного впливу [26]. 

2. Єдність дій олігархічного класу та державних інституцій 
всіх рівнів забезпечується не тільки поєднанням батога й медяника, 
а й єдністю їх цінностей та інтересів.  

3. Українські ФПГ зробили державу інструментом забезпе-
чення свого доступу до бюджетних коштів, задоволення своїх 
економічних та фінансових інтересів, що дозволяє їм отримувати 
бажані блага [27].  

4. ФПГ змінюють одна одну біля владного керма, але йдучи на 
компроміси й альянси вони зберігають єдність у спільному 
управління країною. 

5. Діяльність ФПГ спричиняє синтезування в країні еклектич-
ного владного режиму, головною особливістю якого є жорсткий 
зв’язок політичного лобіювання з перебуванням втсунутих ними 
осіб на ключових посадах у державних структурах влади.  

6. Наявність ФПГ як політичних надбудов фактично замінила в 
Україні партійну систему, що не може не позначитися на функціо-
нуванні політичної системи в цілому: відбувається подальше 
відчуження громадян від партій і, як наслідок, від влади у цілому.  
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До слабких сторін суспільно-політичного устрою, що склався в 
Україні, можна віднести, насамперед те, що в контексті співвідно-
шення групових і національних інтересів олігархічний клас концен-
трується на обслуговуванні державою власних вузькокорпоративних 
інтересів в економіці і політиці, що, зокрема, має такі наслідки : 

1) Гальмування процесу формування загальнонаціональних 
еліт: ані парламент, ані уряд все ще не можуть пов’язуватися з 
певною конкретною легітимною політичною силою, яка несла б 
відповідальність перед суспільством за стан справ у країні. 

2) Деформація системи рекрутування кадрів: висування на 
передові позиції здібних і перспективних представників різно-
манітних соціальних, професійних, регіональних та інших груп 
наражається на опір представників правлячих ФПГ. 

3) Поширення корупції, порушення конституційних норм, 
законів, застосування нелегітимних виборчих технологій, кон-
тролю за діяльністю ЗМІ тощо. 

4) Демократія слугує формалізованим прикриттям нефор-
мальних норм і відносин. 

5) Ідеологічна убогість сучасних партій.  
6) Поглиблення соціального розшарування суспільства.  
До сильних сторін можна віднести те, що в умовах зовнішньої 

та внутрішньої агресії олігархічні клани змушені захищати 
національні інтереси, бо деякою мірою це й «їхні» інтереси, адже 
вони, володіючи економічними ресурсами країни, правлять і 
самою нацією: 

1) Клани зацікавлені в збереженні незалежності країни як її 
справжні господарі. 

2) Українські олігархічні клани є запеклими ворогами 
олігархічних кланів інших країн у боротьбі за власність. 

3) Наявність олігархії не заперечує можливості переходу до 
іншого типу політичного режиму.  

Досить жорстка конкуренція між ФПГ не допускає доміну-
вання одного олігархічного клану в політичному житті і переходу 
до авторитаризму й тоталітаризму, зберігає, хай і частково, риси 
демократії, чим забезпечується потенціал її розвитку. 

Сьогодні політичний клас (у широкому розумінні цього 
поняття) проходить тест на відданість національним інтересам 
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України. Ціна зависока – або надалі продовжувати невпорядко-
ваний рух, політичне протистояння, збагачення меншості насе-
лення за рахунок зубожіння більшості, падіння людського, 
наукового-технологічного та гуманітарного потенціалу і, як 
наслідок, втрата державності, або консолідація всього україн-
ського суспільства і влади, підпорядкування інтересам і потребам 
українського народу всіх політичних намагань та дій для 
створення дійсно цивілізованої держави.  
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3.3. МАСОВА ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ: МІЖ РАДИКА-

ЛІЗМОМ І РАЦІОНАЛІЗМОМ. 
 
Нинішній стан суспільно-політичних відносин в Україні 

залишається далеким від оптимального, що стосується і кризи 
довіри суспільства до держави. Ігнорування правлячими режимами 
суспільних потреб і очікувань значним чином спотворило процес 
трансформації країни, створюючи в ході сучасного державотворен-
ня проблемність в галузі взаємодії між громадянським суспіль-
ством і владою, включаючи дотримання відповідних демокра-
тичних норм участі громадян в управлінні державою, контролю за 
політичними процесами [1, с. 89; 2, с. 353]. 

Вирішенню проблеми масової політичної участі не сприяла й 
політика вищого керівництва держави, яка тривалий час не вихо-
дила за формальні межі. Зокрема, це стосувалося ініціатив Прези-
дента України Л. Кучми 2001 року щодо забезпечення реалізації 
конституційних прав громадян на отримання інформації про 
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діяльність органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування. Тільки починаючи з 2003 р. українська влада звернулася 
до проблеми унормування механізмів залучення громадян до 
реалізації державної політики. Однак, через небажання влади до 
встановлення норм партнерського діалогу з суспільством згадана 
ідея практично не була реалізована [3, с. 7881]. Не були по 
справжньому втілені у практику Закони України «Про об’єднання 
громадян», «Про соціальний діалог в Україні», «Про органи 
самоорганізації населення», урядова постанова «Про забезпечення 
участі громадськості у формуванні та реалізації державної полі-
тики» (2010 р.), Указ Президента України «Про Стратегію держав-
ної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Україні та першочергові заходи щодо її реалізації» (2012 р.).  

Соціологічною наукою було підтверджено негативні наслідки 
взаємного відчуження держави і суспільства, такі як тотальна 
недовіра, незадоволення життям, невпевненість у майбутньому, 
втрата віри в успіх, що розцінювалося як головна перешкода у 
модернізаційних перетвореннях країни, загроза демократії і 
свободи. Науковці попереджали владу про наближення «набату 
долі» [4, с. 59], тобто виходу ситуації з під контролю у вигляді 
соціального вибуху.  

За визначенням дослідників, в системі взаємовідносин «дер-
жавагромадянське суспільство» з можливих варіантів продуку-
вання політичних рішень та здійснення масової політичної участі 
(консервативна модель максимального відсторонення громадян – 
обмежена участь громадян – стратегія партнерства й відкритого 
діалогу між владою і громадянами) в України у повному обсязі 
був реалізований лише перший, найменш продуктивний варіант 
[5, с. 304, 305] 

Лише під впливом істотних зрушень в політичній системі, 
передусім у зв’язку з «Помаранчевою революцією», в країні були 
здійснені спроби піднесення на більш високий рівень взаємодії 
між державою і суспільством шляхом створення ґрунту для реалі-
зації діалогової моделі масової політичної участі на постійній 
основі [3, с. 76, 77]. Декларування «помаранчевими» політичними 
силами «нових правил» у відносинах між владою і суспільством 
(у концентрованому вигляді вони були викладені у «Концепції 



   Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи узгодження  132 

взаємодії держави з громадянським суспільством» 2006 року) 
стимулювало на нетривалий час значне зафіксоване соціологами 
зростання кредиту довіри суспільства до політичних інститутів 
держави [6, с. 86]. Однак давалася взнаки і інерція патерна-
лістської ментальності населення.  

Новий етап в оновленні і переформатуванні відносин у сфері 
державасуспільство настав з перемогою Революції Гідності. 
Готовність держави до зміни характеру цих взаємовідносин була 
задекларована такими документами, як «Аналітична доповідь до 
щорічного послання Президента України до Верховної Ради 
України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 
році» [7], «Національна стратегія сприяння розвитку громадян-
ського суспільства в Україні на 20162020 роки» [8], державна 
Стратегія сталого розвитку «Україна 2020» [9]. Разом з тим, 
заявлені наміри не могли автоматично усунути такі проблеми, як 
відставання динаміки реформ від стану очікування суспільства, 
недостатній рівень його інформованості, зростання вартості життя, 
корупція, тінізація економіки і т. п., що позначилося на рівні 
радикально-протестних настроїв [10]. У 2015 р. виникла парадок-
сальна ситуація: 42% громадян України залишалися прибічниками 
Євромайдану, але ще більше (67%) негативно оцінювало діяльність 
Президента України та уряду, рриведених до влади тим самим 
майданом [11; 12; 13]. Негативна динаміка у довірі до владних 
інституцій зберігалася і в 2016 р. [14]. Єдиними інститутами, до 
яких зберігався позитивний баланс довіри суспільства, були волон-
терський рух, Збройні Сили України, церкви. Експерти в галузі 
соціології навіть вказують на досить високу ймовірність чергового 
соціального вибуху – «Майдану-3» [15]. 

У періоди соціально-політичних катаклізмів люди, як правило, 
вдаються до політичної активності, залучення до соціальних 
спільнот однодумців з метою зміни/покращення свого становища, 
до участі в опозиційних і навіть у протестних рухах та діях проти 
чинної влади [16, с. 8993]. Відомо, що до протестів людина 
вдається при виникненні загрози її безпеці, громадянським правам, 
неможливості легально впливати на політичний процес [17, с. 75]. 

Щодо України, то тут протестна масова участь виявлялася 
головним чином під час виборчих кампаній у вигляді голосування 
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«проти всіх», псування виборчих бюлетенів або ігнорування 
виборів взагалі. Концентрація ж кризових явищ у поєднанні з 
делегітимацією головних політичних інститутів країни призвела до 
появи в політичному житті суспільства різних форм протестної 
політичної участі, які виходили далеко за межі електорального 
протесту. Разом з тим, як відзначали дослідники, «протестна готов-
ність» у більшості випадків мала декларативну форму. Для вибуху 
масового невдоволення потрібна максимально висока мотивація, 
збіг різного роду чинників, серед яких обов’язковими є, принаймні, 
три: «подія», яка одномоментно має обурити велику масу грома-
дян; наявність «лідерів», здатних очолити масові протести й надати 
стихійному виступу цілеспрямованого і довгострокового харак-
теру; «розуміння мети і бажаних результатів» протесту, отримання 
реальної користі від акції [15]. 

Повною мірою це підтверджувала й динаміка кількісного 
складу тих груп суспільства, які готові до протесту. Так, в умовах 
кризи «постпомаранчевого режиму» у 20082009 рр. частка тих, 
хто був готовий «взяти участь» у законних формах протесту 
зросла від 27% до 42%, у незаконних формах  від 18% до 24%. У 
крайніх формах протесту, пов’язаних з насильницькими діями 
(від блокування руху до збройного опору владі)  зростання ста-
новило від 11% до 14% [18]. В умовах «політичного міжсезоння», 
певної стабілізації соціально-економічної ситуації у другій 
половині 2010 р. у «мирних акціях протесту» були готову взяти 
участь лише дещо більше чверті громадян [19]. У 2011 р. основ-
ний сегмент суспільства був готовий взяти участь у «законних 
акціях протесту» (мітинги, демонстрації, пікетування) переважно 
з питань соціально-економічної сфери  у разі значного під-
вищення цін (43%), у разі невиплати зарплати (34%), через 
низький рівень заробітної плати (29%) [20].  

Реально ж у 20062011 рр. фізичну участь у різноманітних 
громадсько-політичних заходах взяла лише незначна частина 
суспільства та й то переважно в конвенційних законних формах, 
таких як, приміром, пропаганда політичних поглядів  2310%, 
участь у законних демонстраціях і мітингах  8%3%, участь в 
організації колективних звернень  3%2% тощо. Набагато мен-
шою виявилася політична участь громадян у силових конвен-
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ційних/нековенційних заходах: участь у несанкціонованих 
мітингах чи страйках  0,6%, пікетування державних установ  
0,7%0,4%, блокування шляхів сполучень і захопленні будівель  
0,3%, участь у голодуванні протесту  0,3%0,1%, у бойкоті з 
політичних мотивів  0,2%0,4%) [21]. 

Такі тенденції зберігалися й в останньому передреволю-
ційному 2013 році, що було підтверджено моніторинговими 
дослідженнями Інституту соціології НАН України: прибічники 
мітингів і демонстрацій складали 28,6% опитаних, прибічники 
силових методів – близько 16%. Громадяни покладалися головним 
чином на допомогу членів сім’ї і родичів  39%, знайомих і колег  
25%. Надії на правоохоронні органи покладали лише 18% грома-
дян, на громадський сектор  10%. Причина уникнення від актив-
них форм суспільно-політичного життя пояснювалася байдужістю 
(48,7%), зневірою у власні можливості захистити свої права та 
інтереси (30%), пересторогою вступати у конфлікт з офіційними 
представниками влади (18,6%) [22, с. 508, 509]. 

Лише несподіваний й невмотивований зрив українською 
владною верхівкою наприкінці листопада 2013 р. курсу країни на 
європейську інтеграцію кардинально збільшив групу активних 
протестувальників. Безпосереднім приводом до радикалізації 
суспільства, переходу до акцій масової непокори владі стали 
брутальні дії останньої 30 листопада 2013 р., коли загони міліції 
«Беркут» безпідставно жорстоко розігнали невелику групу студен-
тів на Майдані Незалежності у Києві. У відповідь стався спон-
танний масовий виступ жителів столиці, представників інших міст 
країни, які вийшли на півмільйонну демонстрацію протесту у 
Києві вже 1 грудня 2013 р., яка і поклала початок довгостроковій 
акції  Євромайдану, що переріс в Революцію Гідності, суть якої 
полягала не стільки у виборі між Європейським Союзом та Росією, 
але в обстоюванні людської гідності, громадянських прав і свобод 
перед збанкрутілим політичним режимом.  

Різке збільшення групи активних протестувальників забезпе-
чило перемогу революції, збереження державного суверенітету 
України, ліквідацію олігархічного режиму В. Януковича, що у 
підсумку збільшило перспективи суспільної солідарності та взаєм-
ної емпатії, зростання політичної активності громадян, їхнього 
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бажання брати особисту участь у розбудові нової «європейської» 
України. 

Істотні трансформації в політичній та соціально-економічній 
сферах, які відбулися в Україні упродовж останньої чверті століття, 
стали джерелом нестійкості соціального середовища, причиною про-
цесів суспільної поляризації, ціннісних розколів на етнічно-соціаль-
ному ґрунті, міжгрупових проблем [23, с. 140, 141]. Згадані події 
призвели до того, що в сучасному українському суспільстві з його 
аномійністю, диверсифікацією групової структури важко підтриму-
вати рівень солідарності й взаємної підтримки.  

Ситуація, що склалася, вимагає вибору найбільш оптимальної 
моделі національно-громадянської консолідації, визначення напря-
мів та засобів реалізації обраної стратегії, найголовнішими з яких 
можуть бути: виховання національних почуттів (за допомогою 
міфів, символів, свят, історичної освіти); формування єдиного 
культурного простору; розв’язання проблем етнонаціональних 
меншин [24, с. 12].  

Події «Помаранчевої революції» вказали на появу і поглиблен-
ня небезпечного (значною мірою штучного) розколу в Україні по 
лінії протиставлення «СхідЗахід», причиною чого стали як 
безвідповідальні дії доморощених українських політиків, так і 
існуючі світоглядні регіональні відмінності, посилені одночасним 
формуванням в Україні досить різних типів взаємин між політичною 
елітою і громадянами. Так, на Заході і в Центрі країни були 
переважаючими за впливами харизматичні та ідеологічні політичні 
партії, натомість на Сході і Півдні домінували партії клієнтельно-
патронажного характеру. Посилювало напругу те, що в умовах 
«патронажної демократії» гальмувався розвиток почуття культурної 
або політичної спільноти, на чому тривалий час паразитували 
політики-ставленики олігархвту.  

Поряд з тим, як відзначали аналітики ще у 2005 р., одночасне 
існування у країні різних політичних практик хоча і стимулювало 
міжрегіональні протиріччя, однак не спричиняло силового проти-
стояння і залишало можливість публічного компромісу [25]. Саме з 
цим було пов’язане те, що попри регіональні відмінності більшість 
громадян підтримала Євромайдан, розглядаючи його як інструмент 
для цивілізаційного оновлення країни. Так, соціологічне дослід-
ження, проведене Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька 
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Кучеріва» та соціологічною службою Центру Разумкова (грудень 
2013 р.) зафіксувало, що Євромайдан підтримувало 50% громадян, 
не підтримувало  42% (по регіонах: підтримували Євромайдан 
80% громадян на Заході, 63% у Центрі, і 20% на Сході України). 
Поряд з тим, акції провладного Антимайдану підтримало заледве 
27% громадян (найвищий рівень підтримки на Півдні  54% та 
Сході  43%), не підтримала його понад половина населення  
57%. Щодо активних учасників протестних акцій, то в них взяли 
участь у різних регіонах країни від 3% до 26% громадян (в Києві 
був зафіксований пік  до 39%). Натомість рівень активної участі в 
акціях Антимайдану, незважаючи на застосування адміністра-
тивного фактора, мобілізаційних технологій, виявився в десять 
разів нижчим  в межах 0,6%3% громадян [26].  

Загалом, за роки незалежності України своєрідними «консо-
лідаційними вибухами» українського суспільства стали знакові 
події, які або підтверджували національне єднання, або стимулю-
вали його. Найважливіші з цих подій – Революція Гідності та 
російсько-українська війна. Передусім, це позначилося у тому, що 
українці стали частіше усвідомлювати себе представниками своєї 
держави й пов’язувати себе передусім з Україною, а вже потім з 
містом, селом, регіоном. Зросла частка громадян, у яких на першо-
му місці була загальнонаціональна ідентичність. Значно збіль-
шилася кількість громадян, які пишалися своєю країною. Нині їх 
майже 75% [27]. Поповнилися й лави тих, хто підтримував держав-
ну незалежність  близько 70%. Збільшилася й кількість громадян, 
які вважають, що для України демократія є найбажанішим типом 
соціального устрою (понад 51%). Помітні зрушення відбулися й у 
мовній та культурній ідентифікації. Так, українську мову вважають 
рідною 60% громадян, що на 8% більше, ніж у попередні декілька 
років. Зросла й частка тих, хто співвідносив себе з українською та 
європейською культурними традиціями й одночасно зменшилася 
частка тих, хто асоціював себе з радянською та російською [28]. 
Істотно зріс і рівень солідарності українського суспільства, що 
було зафіксовано під час дискусії «Ідентичність громадян України 
в нових умовах: стан, тенденції, регіональні особливості» (липень 
2016 р.). Так, у 6670% українців різниих регіонів України було 
відсутнє різко негативне ставлення до переселенців і біженців з 
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Донбасу, а також тих, хто залишився в окупації, однак не під-
тримав дії проросійських загарбників [29]. 

Незважаючи на існуючі економічні проблеми, і надалі 
залишається незмінно високим рівень підтримки незалежності 
України. В середині 2016 р. були готові повторити позитивну 
відповідь на референдумі про незалежність 87% громадян. Неве-
лике зростання частки противників незалежності з 11% до 13%, 
відбулося головним чином за рахунок Сходу і Півдня країни [30].  

Попри рекордно високий за останні два роки рівень недовіри 
до політичних інституцій держави («не схвалювало» їхню діяль-
ність понад 70% респондентів) в умовах війни громадяни визна-
чали для себе пріоритетом здійснювати тиск на владу переважно у 
конвенційній формі: 80% громадян вважали достатньою свою 
участь у політичному житті у вигляді збору підписів під різнома-
нітними петиціями, 67%  у санкціонованих демонстраціях, 59%  
у санкціонованих страйках, 55%  у проведенні бойкотів. Най-
більш радикальні дії  несанкціоновані демонстрації та страйки, 
блокування шляхів сполучень, захоплення споруд та закладів, 
аеропортів підтримувала невелика частка суспільства  від 34% до 
11%. Більшість же суспільства (від 59% до 80%) вважала згадані 
неконвекційні дії неприйнятними для себе, а зміну влади 
передбачала здійснювати через дострокові парламентські вибори: 
наприкінці 2016 р. частка прихильників їх проведення зросла до 
42% і перевищила частку противників (40%) [31]. 

Однією із протестогенеруючих і розколюючих суспільство тем 
залишається тема геополітичного вибору. З одного боку, в націо-
нальному масштабі за євроінтеграцію виступає 51%, за Митний 
союз тільки 19%. Але за регіональним показником безальтер-
нативну перевагу євроінтеграційному курсу надавали традиційно 
Захід та Центр України (79% та 59% відповідно) і Південь (37%). 
На Сході ж країни (Харківська, чистини Донецької та Луганської 
обл.) значна перевага залишалася за прибічниками Митного союзу 
(40%). Аналогічним чином попри агресію з боку Росії українське 
суспільство і надалі залишається розколотим у питанні про вступ 
країни до військово-політичного блоку НАТО: «за» – 43%, проти – 
29% [32] і при цьому не має критичної більшості прихильників 
такої перспективи.  
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Потенціал протесту в Україні підживлюється майновою прір-
вою між двома групами суспільства – можновладцями і масою 
трудового населення. Оприлюднення наприкінці 2016 р. понад ста 
тисяч е-декларацій українських чиновників викликало чергове 
суспільне збурення, ненависть і огиду серед українців, стимулювало 
недовіру до державних інституцій [32; 33]. Разом з тим, викликані е-
декларуванням протестні настрої стали і точкою біфуркації україн-
ського суспільства, відкриваючи перед ним перспективу подальшого 
розвитку, принаймні в одному з трьох напрямів  елітаристського, 
популістського та контр-системного. Останній за рахунок спільних 
дій контр-еліти та громадянського суспільства може у перспективі 
призвести до принципових змін в країні [34].  
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Розділ 4.  
ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЗГОДИ 

В УМОВАХ КРИЗОВОГО РОЗВИТКУ 
 

4.1. ПРОБЛЕМА ВІДПОВІДНОСТІ ВИБОРЧОЇ СИС-
ТЕМИ ПРИНЦИПАМ ГРУПОВОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО 
ПРЕДСТАВНИЦТВА 

 
Для з’ясування перспектив національного консенсусу в 

Україні важливо визначити, наскільки оптимально забезпе-
чували і забезпечують зараз представництво інтересів громадян 
вітчизняні виборчі системи у тих інституційних і політико-
культурних умовах, в яких вони діяли та діють. Виборча 
система не є автономною і застосовується у рамках конкретної 
політичної системи і конкретного політичного режиму. Відно-
влення на початку 2014 р. чинності вітчизняного консти-
туційного компромісу 2004 р. з відомою концентрацією влади в 
руках парламентської коаліції більшості [1] спонукає звернути 
першочергову увагу до парла-ментських виборчих систем. 
Однак наявний в Україні двоканальний тип легітимації полі-
тичного режиму (він отримує легітимність двічі – на виборах як 
парламенту, так і глави держави, і роль останнього у форму-
ванні загальнонаціонального інтересу особливо характерна саме 
для українського варіанту напів-президенталізму, про що 
детальніше див.: [2]), суттєво відрізняється від його легітимації 
за еталонної парламентської демократії. Це потребує взяти до 
уваги також і формально-правові та політико-культурні аспекти 
системи виборів глави держави. 

Модифікації парламентської електоральної системи в 
Україні відбувалися часто: кожні два виборчі цикли запро-
ваджувалася нова система. Спочатку відбувся плавний перехід 
від найбільш диспропорційної серед усіх типів електоральних 
систем – мажоритарної системи у два тури [3; 4] через 
паралельну змішану [5; 6] до жорстко пропорційної системи 
виборів із невисоким 3%-им бар’єром [7]. Після цього відбулося 
повернення до раніше чинної змішаної системи. Її український 
варіант можна назвати паралельним, коли сегменти мажо-
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ритарної системи відносної більшості та пропорційної системи 
закритих списків жодним чином не залежать один від одлного 
[5; 6; 8]. Це нівелює саму цінність «змішування» і створює 
прецедент «двох парламентів у одному».   

Численні реформування українського виборчого закону є 
показником боротьби між групами за інтересом, кожна з яких 
намагається відстояти той тип електоральної системи, що дозволяє 
перерозподілити вибір громадян на власну користь. Аргументація 
ж часто здійснюється у риториці національного інтересу. Щодо 
«пропорційності» представництва, то практика його використання 
в Україні засвідчує, що у середньому при голосуванні за списки 
партій ігнорується волевиявлення 20% виборців. Зазвичай цей 
показник навіть вищий.  

Вітчизняний досвід мажоритарних виборів початку 1990-х 
навряд чи можна вважати вичерпним тестом для цієї електоральної 
системи у вітчизняних умовах. Запроваджена у 1989 р. рішенням 
комуністичної більшості Верховної Ради ще Української Радян-
ської Соціалістичної Республіки, вона, по-перше, передбачала 
закреслення у бюлетені прізвищ всіх кандидатів, окрім одного, що 
сприяло розмноженню недійсних бюлетенів. По-друге, вибори 
вважалися такими, що не відбулися, якщо участь взяли менше ніж 
50% громадян, включених до списків виборців [3]. Реформований 
варіант мажоритарної системи зразка 1993 р. був ще більш 
неадекватним: до вимоги абсолютної більшості у першому турі 
було додано аналогічну вимогу і у другому турі; кандидат, не 
обраний в окрузі, втрачав право балотуватися на повторних вибо-
рах в ньому [4].  

У 2001 р. соціологічні дослідження засвідчували, що третина 
громадян надавала пріоритет мажоритарній системі як найбільш 
знайомі виборцям, за змішану висловлювалися 26,7% опитаних, а 
пропорційну систему вважали найкращою лише 5,4% громадян [9]. 
Тенденція зростання у суспільстві кількості прихильників мажори-
тарної системи фіксується також протягом усієї першої декади  
ХХІ ст., що показано на правій частині Рис. 1: 
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Рис. 1. Система виборів до Верховної Ради найкраща для 

України?, % 
Джерела: Політичні партії і партійна система України очима 

громадян // Національна безпека і оборона. – 2010. – № 5. – C. 78; 
Партійна система України до і після Майдану: зміни, тенденції розвитку, 
суспільні запити [Текст] : матер. круглого столу, (16 вересня 2015 року). – 
К.: 2015. – С. 27. 

 
Як бачимо, після застосування пропорційного представництва 

у 2006 і 2007 рр. кількість виборців, що вважають мажоритарну 
систему кращою, зросла майже до 48% (Рис. 1., права частина). 
Проте вжеу листопаді 2014 р. популярністю заволоділа нова для 
українського виборця система відкритих партійних списків. 
Оскільки відкритість списків передбачає обрання конкретних осіб, 
то 44,1% підтримки цієї можна вважати також і збереженням 
мажоритарного пріоритету. Додатковим підтвердженням цього 
припущення є мізерна 4%-на підтримка у листопаді 2014 р. 
пропорційної системи.  
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Рис. 2. Найкраща для України система виборів до парламенту ( %) 
Джерела: Політичні партії і партійна система України очима 

громадян // Національна безпека і оборона. – 2010. – № 5. – C. 78; 
Партійна система України до і після Майдану: зміни, тенденції розвитку, 
суспільні запити [Текст] : матер. круглого столу, (16 вересня 2015 року). – 
К.: 2015. – С. 27. 

 
Як видно з Рис. 2, навіть у часи свого застосування на 

національному рівні популярність пропорційної виборчої системи 
не виходила за межі 15,5%, що вказує на бажання громадян знати, 
хто особисто відповідає за їх інтереси у парламенті.  

Запровадження пропорційного представництва, яке супро-
воджується посиленнямролі суб’єкта формування списку, 
ввело між українським виборцем і його представником ряд 
посередників у вигляді власників і керівників засобів масової 
інформації та політичних партій. Звертаючись до аспектів 
взаємодії партійної і виборчої систем сучасної України, легко 
побачити мінливість партійного складу парламенту. З-поміж 
20-ти політичних суб’єктів*, списки яких отримували колек-
тивний мандат від українських виборців внаслідок засто-
сування пропорційної системи (період 1998 – 2016 рр.), 16, або 
три чверті, були парламентськими протягом тільки одного 
скликання (див.: Рис. 3): 

                                                 
* Загальна кількість колективних членів Верховної Ради скорочується до 16, 

якщо припустити спадкоємність між НРУ і блоком «Наша Україна», між ВО 
«Громада» і ВО «Батьківщина», між НДП та блоком «За єдину Україну», між 
Партією Регіонів та ПП «Опозиційний блок» (за складом ключових учасників) і 
розглядати їх як одну і ту ж політичну силу. 
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Рис. 3. Електоральна динаміка політичних партій, 1998 – 2014 рр. 
(переможці виборів за пропорційною складовою), % голосів виборців* 

                                                 
* Умовні скорочення: «БПП» – ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА»; 

«НФ» – Політична партія «НАРОДНИЙ ФРОНТ»; «Самопоміч» – Політична 
партія «Об’єднання «Самопоміч»; РП Ляшка – Радикальна Партія Олега Ляшка; 
БЮТ – «Блок Юлії Тимошенко» / політична партія Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина»; «Опозиційний блок» – Політична партія «Опозиційний блок»; 
ПР – Партія регіонів; Наша Україна – «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» / 
Блок «Наша Україна» / Блок «НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМО-
ОБОРОНА»; УДАР – Політична партія «УДАР (Український Демократичний 
Альянс за Реформи) Віталія Кличка»; «Свобода» – політична партія Все-
українське об’єднання «Свобода»; КПУ – Комуністична партія України; НРУ – 
Народний Рух України; ПЗУ – Партія Зелених України; СПУ – Соціалістична 
партія України; СДПУ (о) – Соціал-демократична партія України (об’єднана); 
ПСПУ – Прогресивна соціалістична партія України; «За єдину Україну» – 
однойм. виборчий блок політичних партій. 
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Джерела: Центральна виборча комісія. Підсумки голосування по 
партіях (виборчих блоках партій). 29.03.1998 Чергові вибори. [Е-ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/WEBPROC15V? 
kodvib=1; Центральна виборча комісія. Підсумки голосування по партіях 
(виборчих блоках партій). 31.03.2002 Чергові вибори. [Е-ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/WEBPROC15V?kodvib=400; 
Центральна виборча комісія. Підсумки голосування по партіях (виборчих 
блоках партій). 26.03.2006 Чергові вибори. [Е-ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/w6p300?PT001F01=600;Центральна 
виборча комісія. Підсумки голосування по партіях (виборчих блоках 
партій). 30.09.2007 Позачергові вибори. [Е-ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2007/w6p300?PT001F01=600; Центральна 
виборча комісія. Відомості про підрахунок голосів виборців по загально-
державному багатомандатному виборчому округу. 28.10.2012 Чергові 
вибори. [Е-ресурс]. – Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/ 
wp300?PT001F01=900; Центральна виборча комісія. Відомості про 
підрахунок голосів виборців по загальнодержавному багатомандатному 
виборчому округу. 26.10.2014 Позачергові вибори. [Е-ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp300?PT001F01=910. 

 
Така висока мінливість партійної структури парламенту 

суттєво заважала стабільності представництва навіть соціально-
групових інтересів, не кажучи вже про регіональні. Натомість в 
одномандатних мажоритарних округах переобраними у 2014 р. 
були 80 із 198 депутатів [10; 11], або 40,4% від мажоритарного 
сегмента Ради. Другим цікавим аспектом є електоральна перемога 
політичних суб’єктів з іменем конкретної особи у назві. Серед усіх 
переможців вітчизняних виборів за пропорційною системою їх 
частка складає понад третину. Такий прояв виборчих уподобань 
також можна розцінити як свідчення популярності мажоритарної 
системи. Третім аспектом є переходи депутатів із фракції у 
фракцію після отримання мандатів.  
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Рис. 4.Кількісний склад парламентських фракцій (останні роки 
Верховної Ради VI скликання і перші роки VIII скликання у порівнянні)* 

                                                 
* Умовні скорочення: БПП – ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА»; НФ – 

Політична партія «НАРОДНИЙ ФРОНТ»; Самоп. – Політична партія «Об’єднання 
«Самопоміч»; РПОЛ – Радикальна Партія Олега Ляшка; Батьків. – політична партія 
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»; ОБ – Політична партія «Опозиційний 
блок»; Г «ВН» – група «Воля народу»; Г «П«В» – група «Партія «Відродження»; ПР – 
Партія регіонів; БЮТ – «Блок Юлії Тимошенко»; НУ-НС – Блок «НАША УКРАЇНА – 
НАРОДНА САМООБОРОНА»; КПУ – Комуністична партія України; БЛ – «Блок 
Литвина», Г «РЗМ» – група «Реформи заради майбутнього». 
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Джерела: дані за лютий 2010 р.: Результати моніторингу роботи 
Верховної Ради України шостого скликання протягом шостої та сьомої 
сесій [Текст] // Часопис «ПАРЛАМЕНТ».  – 2011. – № 1. – С. 44; дані за 
лютий 2011 р. з: Підсумки 8-ї сесії Верховної Ради України VI скликання 
[Текст] // Часопис «ПАРЛАМЕНТ».  – 2011. – № 3. – С. 84.; дані за 
грудень 2012 р.: [54; 55; 56; 57; 58; 59; 60] Верховна Рада України. 
Фракція Партії регіонів у Верховній Раді України VI скликання (2007-
2012). Кількісний склад станом на 12 грудня 2012 р. [Е-ресурс]. – Режим 
доступу : http://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/2057; Верховна Рада 
України. Фракція «Блок Юлії Тимошенко - «Батьківщина» у Верховній 
Раді України VI скликання (2007-2012). Кількісний склад станом на  
12 грудня 2012 р. [Е-ресурс]. – Режим доступу : http://itd.rada.gov.ua/ 
mps/fraction/page/2322; Верховна Рада України. Фракція Блоку «НАША 
УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА» у Верховній Раді України VI 
скликання (2007-2012). Кількісний склад станом на 12 грудня 2012 р. 
[Е-ресурс]. – Режим доступу : http://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/2059; 
Верховна Рада України. Фракція Комуністичної партії України у Вер-
ховній Раді України VI скликання (2007-2012). Кількісний склад станом 
на 12 грудня 2012 р. [Е-ресурс]. – Режим доступу : http://itd.rada.gov.ua/ 
mps/fraction/page/2060; Верховна Рада України. Фракція Народної Партії 
у Верховній Раді України VI скликання (2007-2012). Кількісний склад 
станом на 12 грудня 2012 р. [Е-ресурс]. – Режим доступу : 
http://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/2323; Група «Реформи заради 
майбутнього» у Верховній Раді України VI скликання (2007-2012). 
Кількісний склад станом на 12 грудня 2012 р. [Е-ресурс]. – Режим 
доступу : http://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/2326; Народні депутати 
Верховної Ради України VI скликання (2007-2012), що не входять до 
складу будь-якої фракції, станом на 12 грудня 2012 р. [Е-ресурс]. – Режим 
доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fraction_free?skl=7; склад 
фракцій та груп у грудні 2014, жовтні 2015 і у вересні 2016 рр. під-
раховано на основі даних парламентської статистики про міжфракційні 
переходи: Верховна Рада України. Фракція ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА» у Верховній Раді України VIII скликання (2014-2019). 
Динамікапереходів. [Е ресурс]. – Режим доступу :http://w1.c1.rada.gov.ua/ 
pls/site2/p_fraction_dep_changes?pidid=2613; Верховна Рада України. 
Фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» у Верховній Раді 
України VIII скликання (2014-2019). Динаміка переходів. [Е ресурс]. – 
Режим доступу :http://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/2612; Верховна 
Рада України. Фракція Політичної партії «Опозиційний блок» у 
Верховній Раді України VIII скликання (2014-2019). Динаміка переходів. 
[Е ресурс]. – Режим доступу :http://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/2616; 
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Верховна Рада України. ФракціяПолітичноїпартії «Об’єднання «САМО-
ПОМІЧ» у Верховній Раді України VIII скликання (2014-2019). Динаміка 
переходів. [Е ресурс]. – Режим доступу : http://itd.rada.gov.ua/ 
mps/fraction/page/2614; Верховна Рада України. Фракція Радикальної 
партії Олега Ляшка у Верховній Раді України VIII скликання (2014-2019). 
Динамікапереходів. [Е ресурс]. – Режим доступу :http://itd.rada.gov.ua/ 
mps/fraction/page/2615; Верховна Рада України. Фракціяполітичноїпартії 
«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» у Верховній Раді України VIII 
скликання (2014-2019). Динаміка переходів. [Е ресурс]. – Режим доступу 
:http://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/2617; Група «Воля народу» у 
Верховній Раді України VIII скликання (2014-2019). Динамікапереходів. 
[Е ресурс]. – Режим доступу : http://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/2619; 
Група «Партія «Відродження» у Верховній Раді України VIII скликання 
(2014-2019). Динаміка переходів. [Е ресурс]. – Режим доступу: 
http://itd.rada.gov.ua/mps/fraction/page/2846. 

 
На Рис. 4 представлені дві групи графіків, що зображають 

динаміку міжфракційних переходів у 2014 – 2016 рр. (ліва 
сторонаРис. 4) та у 2010 – 2012 рр. (права сторона Рис. 4). Як 
бачимо, рівень «міграцій» депутатів парламенту, повністю обра-
ного за пропорційною системою (права сторона Рис. 4), є значно 
вищим. Навпаки, ситуація є майже статичною у Верховній Раді, 
яка наполовину складається з представників одномандатних окру-
гів (ліва сторона Рис. 4).  

Варто окремо торкнутися імперативного мандату, ідея якого 
містилася у передвиборчій програмі тільки всеукраїнського об’єд-
нання «Батьківщина» [12]. Положення Конституції України про 
обов’язкове входження депутата до фракції тієї партії, від якої він 
обирався, Венеціанська комісія вважає запровадження імператив-
ного мандату, що «суперечить засадам представницької демократії 
та порушує європейські стандарти» (див. у: [13, с. 1]).  

З приводу відповідності імперативного мандату принципу пред-
ставництва суспільних інтересів існує думка, що «за умови формуван-
ня депутатського корпусу за пропорційним принципом відносини з 
виборцями певним чином були знівельовані, тоді як відносини з 
партією перейшли із площини корпоративних норм у площину 
конституційних» [14, c. 17]. Щоправда, в Україні діє неповна форма 
імперативного мандату: відкликання депутата не передбачається, 
якщо відсутній формальний факт виходу з фракції або ж невходження 
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у фракцію, як і відсутнє рішення вищого керівного органу відповід-
ного політичного суб’єкта, яке не обов’язково може бути прийняте. 
Тим не менше, керівництво партій отримало значну владу над 
депутатами, що пройшли до парламенту за їх списками.  

У контексті тенденцій розвитку сучасної цивілізації важливим 
є дотримання гендерного паритету. У 2013 р. у Законі України 
«Про політичні партії» з’явився п. 10 Статті 8, яким передбачена 
гендерна 30%-на квота у списках партій на парламентських вибо-
рах [15], однак не вказана частина списку, де повинні бути 
кандидати-жінки. Таким чином, це м’яка форма гендерної квоти. 
Поки що більше жінок обираються народними представниками за 
партійними списками, ніж в одномандатних виборчих округах, 
тобто пропорційна електоральна система виборів до Верховної 
Ради виглядає кращим інституційним середовищем для зростання 
гендерної рівності (див. Табл. 1): 

Таблиця 1 
Представництво жінок у парламентах України 1998 – 2016рр. 

Кількість жінок, що отримали мандат 
народного депутата України 

скликання 
парламенту у пропорційному 

сегменті 
у мажоритарному 

сегменті 
всього 

1998–2002 23 14 37 

2002–2006 17 8 25 

2006–2007 41 - 41 

2007–2012 42 - 42 

2012–2014 28 15 43 

2014–2016 51 4 55 
 

Джерела: абсолютні показники представництва жінок у вітчизняному 
парламенті підраховані автором на основі даних з: Центральна виборча 
комісія. Загальні аналітичні дані по депутатах: вiк (станом на дату виборів). 
29.03.1998 Чергові вибори [Е-ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/w6p603?PT001F01=600; Центральна 
виборча комісія. Загальні аналітичні дані по депутатах: вiк (станом на дату 
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виборів). 31.03.2002 Чергові вибори [Е-ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/WEBPROC130V?KODVIB= 400; Цен-
тральна виборча комісія. Депутати. 26.03.2006 Чергові вибори [Е-ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/w6p602? PT001F01=600.; 
Центральна виборча комісія. Депутати, що вибули. 31.03.2006 Чергові 
вибори [Е-ресурс]. – Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/ 
w6p603?PT001F01=600; Центральна виборча комісія. Депутати. 30.09.2007 
Чергові вибори [Е-ресурс]. – Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua/ 
pls/vnd2007/w6p602?PT001F01= 600.; Центральна виборча комісія. Депутати, 
що вибули. 30.09.2007 Чергові вибори [Е-ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.cvk.gov.ua/ pls/vnd2007/w6p603?PT001F01=600; Центральна ви-
борча комісія. Депутати, обрані у загальнодержавному виборчому окрузі. 
Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».  28.10.2012 
Чергові вибори [Е-ресурс]. – Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua/ 
pls/vnd2012/WP602?PT001F01=900&pf7171=52&pf7331=0; Центральна 
виборча комісія. Депутати, обрані в одномандатних виборчих округах. 
Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».  28.10.2012 
Чергові вибори [Е-ресурс]. – Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua/ 
pls/vnd2012/WP602?PT001F01=900&pf7171=52&pf7331=1; Центральна 
виборча комісія. Депутати, обрані у загальнодержавному виборчому окрузі. 
Комуністична партія України. 28.10.2012 Чергові вибори [Е-ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/ WP602?PT001F01=900&pf7171= 
11&pf7331=0; Центральна виборча комісія. Депутати, обрані у 
загальнодержавному виборчому окрузі. Партія регіонів. 28.10.2012 Чергові 
вибори [Е-ресурс]. – Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua/pls/ 
vnd2012/WP602?PT001F01=900&pf7171=50&pf7331=0; Центральна виборча 
комісія. Депутати, обрані в одномандатних виборчих округах. Партія 
регіонів. 28.10.2012 Чергові вибори [Е-ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP602?PT001F01=900&pf7171=50&pf7 
331=1; Центральна виборча комісія. Депутати, що вибули. 28.10.2012 Чергові 
вибори [Е-ресурс]. – Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd 
2012/wp603?PT001F01=900; Центральна виборча комісія. Депутати, обрані у 
загальнодержавному виборчому окрузі. Політична партія «УДАР 
(Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».  
28.10.2012 Чергові вибори [Е-ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP602?PT001F01=900&pf7171=55&pf 
7331=0; Центральна виборча комісія. Депутати, обрані у загальнодержавному 
виборчому окрузі. Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода».  
28.10.2012 Чергові вибори [Е-ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP602?PT001F01=900&pf7171=71&pf73 
31=0; Центральна виборча комісія. Депутати, обрані в одномандатних 
виборчих округах. Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода».  
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28.10.2012 Чергові вибори [Е-ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP602?PT001F01=900&pf7 
171=71&pf7331=1%; Верховна Рада України. НароднідепутатиУкраїни [Е-
ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_ deputat_list. 

 
Таблиця 1 відображає абсолютні показники жіночого пред-

ставництва у Верховній Раді. Як бачимо, після нововведення  
2013 р. у пропорційному сегменті Верховної Ради кількість жінок 
майже подвоїлася: у роботі чинного парламенту на сьогодні взяли 
участь 55 жінок; серед них двоє (О. Сироїд та І. Геращенко) 
працюють у президії Верховної Ради. 

На відміну від парламентської, президентська мажоритарна 
двотурова система не зазнала частих коригувань і, таким чином, є 
більш стабільним інститутом. У двох з шести кампаній фактом 
стало обрання Президента України з одного туру, коли пере-
можець одразу отримував абсолютну підтримку громадян, що 
взяли участь у виборах, тобто більше 50% [16]. Майже всі обрані 
Президенти позиціонували себе під час виборів як самовисуванці 
(тобто формально не представляли жодної з партій). Винятком був 
лише В. Янукович, який висувався політичною партією. Спів-
ставлення явки на президентських і парламентських виборах (див. 
Табл. 2; Рис. 5) дає повніше уявлення про пріоритети населення 
при виборі принципу представництва.  

Таблиця 2 
Явка на виборах в Україні (1994 – 2014рр.)* 

Рік 
Явка на президентських 

виборах, % 
Рік 

Явка на парламентських 
виборах, % 

1994 71 1994 75,8 

1999 78,8 1998 75,6 

2004 79 2006 67,7 

2010 66,8 2007 62,5 

2012 58 
2014 60 

2014 52 

                                                 
* У першому турі 3 липня 1994 р. явка склала 70.37%, у другому - 71.63%. У 

Таблиці вказане середнє значення. 
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Джерела: Ukraine. 1994 ParliamentaryElections [E-resource] //Political 
TransformationandtheElectoralProcessinPost-CommunistEurope [Dataset] / 
SarahBirch, FrancesMillard, MarinaPopescu, KieranWilliams. – Access mode: 
http://www2.essex.ac.uk/elect/database/indexElections.asp?country=UKRAIN
E&election=ukr94 (Access data: 2011, July 21); Ukraine. 1994 
PresidentialElections [E-resource] // PoliticalTransformationandtheElectoral 
ProcessinPost-CommunistEurope [Dataset] / SarahBirch, FrancesMillard, 
MarinaPopescu, KieranWilliams. – Access mode : http://www2.essex.ac.uk/ 
elect/database/indexElections.asp?country=UKRAINE&election=ukr94presid 
(Access data: 2011, July 21); Гаврилюк Д. Характеристики феномена 
абсентеїзму в Україні в контексті політичних та електоральних ризиків 
(за результатами парламентських виборів 2014 р.) // Evropský politický 
aprávní diskurz. – 2014. – Vol. 1. – Issue 6. – C. 318–324. 

 

 
 

Рис. 5.Динаміка явки на виборах 1994 – 2014 рр.в Україні, % 
 
Джерела: Ukraine. 1994 ParliamentaryElections [E-resource] //Political 

TransformationandtheElectoralProcessinPost-CommunistEurope [Dataset] / 
SarahBirch, FrancesMillard, MarinaPopescu, KieranWilliams. – Access mode: 
http://www2.essex.ac.uk/elect/database/indexElections.asp?country=UKRAIN
E&election=ukr94 (Access data: 2011, July 21); Ukraine. 1994 
PresidentialElections [E-resource] // PoliticalTransformationandtheElectoral 
ProcessinPost-CommunistEurope [Dataset] / SarahBirch, FrancesMillard, 
MarinaPopescu, KieranWilliams. – Access mode : http://www2.essex.ac.uk/ 
elect/database/indexElections.asp?country=UKRAINE&election=ukr94presid 
(Access data: 2011, July 21); Гаврилюк Д. Характеристики феномена 
абсентеїзму в Україні в контексті політичних та електоральних ризиків 
(за результатами парламентських виборів 2014 р.) // Evropský politický 
aprávní diskurz. – 2014. – Vol. 1. – Issue 6. – C. 318–324. 
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Як бачимо, на мажоритарні вибори 1994 р. і на всі прези-
дентські вибори приходило більше громадян, що є незмінною 
тенденцією протягом перших півтори декади ХХІ ст. Зокрема, 
коли йдеться про вибори, то проведення їх за мажоритарним 
принципом у два тури може вважатися добре імплементованим 
інститутом вираження основоположного представництва націо-
нальних інтересів. На наш погляд, під час подальших консти-
туційних перетворень та змін виборчої системи варто врахо-
вувати ту цінність, яку має для українського суспільства 
мажоритарна складова. Якщо у подальшому чистий парламен-
таризм еволюціонуватиме у бік церемоніальної президентури, то 
означені вище мажоритарні уподобання українців можуть 
вилитися у дуже небезпечний для української демократії 
стихійний анти-парламентський протестний рух за відновлення 
«сильної руки».  

 
1. Верховна Рада України. Закон України «Про відновлення дії 
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4.2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕ-
ДІНКИ 

 
Основою суспільства як системи є правовий порядок, який 

містить цінності, диференційовані й партикулярні норми та прави-
ла, співвіднесені з культурою [1. с. 102, 109; 2, с. 97–101; 3, с. 58]. 
Кінцевою ж метою правового регулювання є створення юридично 
оформленої моделі суспільних відносин, які входять до предмета 
правового регулювання, поведінки та діяльності суб’єктів права.  

За 25 років незалежності в Україні була створена певна сис-
тема правових та соціально-економічні передумови для розвитку 
організаційного плюралізму як первинної ознаки демократичного 
представництва інтересів громадян та соціальних груп. Проте 
неефективність реформ, низький рівень соціальної структурова-
ності населення, надмірне розшарування не сприяють формуванню 
рівноправних стосунків у представництві їхніх інтересів. 

У статті 36 Конституції України визначено, що громадяни 
України мають право на свободу об’єднання в політичні партії та 
громадські організації для здійснення й захисту своїх прав і свобод 
та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та 
інших інтересів. В той же час в практичній діяльності політичних 
партій проблема захисту прав громадян займає далеко не першочер-
гове місце. Конституція закріпила право громадян на свободу думки 
і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань (Ст. 34), на 
свободу світогляду і віросповідання (Ст. 35), об’єднання у політичні 
партії та громадські організації (ст. 36), право на збори, мітинги, 
походи і демонстрації (Ст. 39).). Крім того, існує масив законо-
давчих актів щодо артикуляції та обстоювання суспільно-групових 
інтересів. Це Закон України «Про громадські об’єднання» у редакції 
від 02.11.2016», Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики», Указ Президента України «Про сприяння роз-
витку громадянського суспільства в Україні», Національна стратегія 
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–
2020 роки, Закон України «Про асоціації органів місцевого само-
врядування» у редакції від 01.01.2016», Закон України «Про 
звернення громадян», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб» [4–10]. 
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Роль політичних партій, покликаних бути виразниками інте-
ресів різних груп, проявляється, перш за все, у тому, що партії 
беруть участь у формуванні представницьких органів публічної 
влади і відповідно до цієї ролі є єдиним видом об’єднання гро-
мадян, яке володіє правом висувати кандидатів у народні депу-
тати України [11]. Поряд з участю у виборчому процесі політичні 
партії беруть участь у діяльності органів публічної влади.  

Функція узагальнення та узгодження інтересів і потреб різнома-
нітних суспільних груп формулюється і декларується в політичній 
програмі партії, функція представництва інтересів проявляється в 
електоральній активності партії та в її комунікаційних відносинах з 
виборцями. Групи за інтересом виступають як найбільш поширені 
форми агрегації соціальної та громадянської активності людей. 
Залежно від спрямованості інтересів багато з суспільних груп є 
важливими суб’єктами політики, що мають вплив на неї. Серед груп 
за інтересом прийнято виділяти ті, чиїм основним завданням є вплив 
(тиск) на владу, так звані групи з політичним інтересом. Ці групи, на 
відміну від політичних партій, не претендують на вираження 
загальнонаціональних суспільних інтересів, а головним завданням 
вважають вплив на владу, що відрізняє їх від професійних та 
громадських об’єднань. У західній літературі їх кваліфікують як 
групи тиску [12]. 

Серед існуючих моделей захисту суспільних і групових інтере-
сів – плюралістичної, корпоративної та патронажно-клієнтельної, в 
Україні формується модель, коли найважливішими елементами 
сучасної системи представництва інтересів є політичні клани, клуби, 
парламентські лобі, які утворюються на засадах патронажно-клієн-
тельних, земляцьких, родинно-кланових стосунків при незначному 
впливі відкритих організованих гоуп за інтересом, що керуються 
принципами політичного плюралізму. Набирає обертів регіональна 
інституалізація, яка дозволяє зміцнити зв’язки між територіальними 
та фінансово-промисловими структурами і створювати сприятливі 
умови для вирішення корпоративних інтересів. 

Фінансово-промислові групи борються за владу виключно у 
власних, а не суспільних інтересах, і діють, спираючись на певним 
чином організовані групи людей, стосовно яких вони виступають 
як патрони. Такі групи прийнято називати кланово-олігархічними, 
а стосунки, які формуються у цих групах – патронажно-клієн-
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тельними. На таких засадах можуть виникати як неформальні, так і 
офіційно зареєстровані об’єднання, партії, парламентські групи та 
фракції тощо. 

В останні роки посилився процес самоорганізації різноманіт-
них соціальних груп за їхніми специфічними інтересами. Особли-
вість цього процесу полягає у наданні переваги використанню 
механізмів впливу на інститути державної влади, а не на 
громадську думку. При цьому переважають механізми нефор-
мального впливу [13, с. 133]. 

Взаємовідносини у трикутнику «влада – фінансово-політичні 
групи – суспільство», підкреслює С. Телешун, як правило, мають 
два формати. Перший формат передбачає регулювання взаємо-
відносин за допомогою неформальної інституціональної системи 
(зокрема, в даному разі на перший план виходять персональні 
взаємовідносини, клієнтельно-патримоніальна система тощо). 
Другий формат взаємовідносин базується на формальній інститу-
ціональній основі, яка передбачає у вирішенні проблемних питань 
домінуючу роль законодавства та спеціально створених інституцій. 
Потреба у такому форматі зумовлена тим, що домінування специ-
фічних груп за інтересом в українському політичному просторі 
створює низку загроз, основними з яких є, по-перше, загальна 
антидемократична діяльність цих груп, по-друге, їх орієнтація не 
на встановлення різноманітних каналів комунікації з органами 
державної влади та місцевого самоврядування, а на відверте 
тіньове лобіювання власних вимог, по-третє, перетворення груп за 
інтересом у різнопланові «клани», головною метою діяльності яких 
є забезпечення стабільного отримання фінансово-економічних 
дивідендів, а не артикуляції та захисту інтересів певних соціальних 
груп і суспільства в цілому [14].  

Задля нейтралізації таких загроз необхідна оптимізація 
системи політичного представництва суспільних інтересів, вдоско-
налення нормативних засад функціонування груп за інтересом та 
груп тиску. Відзначимо, що Конституція України не містить норм 
щодо лобістської діяльності. Стаття 38 Конституції України закрі-
плює право громадян на участь в управлінні справами держави 
шляхом участі у всеукраїнському і місцевих референдумах, через 
участь у виборах до органів державної влади та місцевого само-
врядування. Але, оскільки право громадян на участь у виборах і 
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референдумі знаходяться в одній площині з правом на участь в 
управлінні державою, то деякі фахівці вважають, що Конституція 
не забороняє такий спосіб відстоювання громадянами своїх інте-
ресів, як лобізм [4].  

Законодавчі акти, які регламентують діяльність Верховної 
Ради України, створюють умови для подібної діяльності. Так, на 
взаємодію народних депутатів України із громадянським суспіль-
ством, до організацій якого з повним правом можуть зараховувати 
себе і легалізовані групи лобістів, спрямований Закон України 
«Про комітети Верховної Ради України», згідно з яким парла-
ментські комітети при підготовці законів зобов’язані вивчати та 
враховувати в своїй діяльності громадську думку, розглядати 
листи громадян, в яких містяться пропозиції по вдосконаленню 
законодавства, та вчасно реагувати на них [15]. 

Згідно з Регламентом Верховної Ради України парламент-
ський комітет до попереднього розгляду законопроекту може 
запропонувати як Кабінету Міністрів України, міністерствам та 
іншим державним органам, так і об’єднанням громадян висло-
вити свою думку щодо доцільності прийняття законопроекту та 
запросити представників зазначених установ та організацій на 
своє засідання [16]. 

Останнім часом значно посилилася практика так званого 
квазілобіювання, яке полягає в здійсненні позаправового, латент-
ного вузькогрупового впливу на прийняття законодавчих актів. На 
думку В. Нестеровича, за відсутності легітимного впливу на владні 
установи, цілком очевидно, що фінансово-промислові групи активно 
практикуватимуть позаправові форми впливу [17, с. 570]. І в цьому 
контексті було б доречним легалізувати лобістську діяльність в 
Україні шляхом запровадження у законодавство чітко сформульо-
ваних норм стосовно правил і порядку її здійснення і тим створити 
запобіжники проти набуття нею антисуспільної спрямованості. 

Важливим чинником формування політичної рівноваги є 
баланс можливостей між чинною політичною владою та опози-
цією. Перспективи вибудовування ефективних взаємовідносин між 
ними є одним із ключових елементів розвитку сучасної демократії. 
Загалом, опозиція в суспільстві виникає як певний інституціо-
нальний механізм контролю над діями уряду й покликана захи-
щати права та інтереси політичної меншості. У переважній 
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більшості демократичних країн опозиція існує задля створення 
оптимальних умов для сталого розвитку країни та відіграє роль 
стабілізуючого компоненту в алгоритмах ротації та зміни владних 
політичних груп, є рупором певних соціальних груп, які за 
чисельністю інколи мало поступаються більшості населення, 
представленого владою.  

Взаємовідносини влади та опозиції необхідно розглядати як 
процес узгодження інтересів різних груп населення, політичних 
пріоритетів електоральної більшості, яка перемогла на виборах, та 
поглядів меншості, що зазнала поразки, як системну взаємодію 
політичної комунікації та політичних процесів, які відбуваються 
при відсутності інтеграції і взаєморозуміння між їх учасниками. 
«Парламентаризм сьогодні – це реальна арена протистояння, 
зіткнення і суперництва, з одного боку, а з іншого –подолання 
суперечностей, досягнення консенсусу…» [18]. 

Характеризуючи владу та опозицію в сучасній Україні, можна 
констатувати, що вони мають схожі коріння. І провладні, і 
опозиційні фракції парламенту однаково представляють великий та 
середній бізнес. Як і влада, українська опозиція схильна віддавати 
перевагу кулуарним способам політичної діяльності. У сучасної 
політичної опозиції в Україні відсутні нормативні важелів впливу на 
курс країни, оскільки вона практично відсторонена від процесу 
розробки й прийняття владних та управлінських рішень. Для 
забезпечення ефективності парламентської опозиційної діяльності 
необхідний комплекс нормативно-правових актів, що її регулюють. 
В експертному середовищі та політикумі немає одностайної позиції 
щодо необхідності закріплення інституту парламентської опозиції 
на законодавчому рівні. Противники законодавчого закріплення 
прав парламентської опозиції відзначають, що у багатьох демокра-
тичних країнах права та обов’язки опозиції не формалізовані у 
вигляді спеціальних законів, а закріплені в традиціях та політичній 
культурі. Крім того, закон, який повинен визначити засади опози-
ційної діяльності, буде ухвалюватися голосами парламентської 
більшості, а відтак у подальшому може коригуватися, виходячи із 
поточної політичної кон’юнктури. Прихильники унормування прав 
парламентської опозиції виходять із того, що на законодавчому рівні 
статус опозиції закріплюється з метою захисту її прав в умовах 
неусталеності політичних традицій [19, с. 5]. 
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До речі, Венеціанська комісія «За демократію через право» ще 
у 2007 р. звертала увагу, що законодавче врегулювання статусу 
парламентської опозиції не є притаманним для європейської 
правової практики [20]. З іншого боку, у 2016 року Верховною 
Радою України було визнано Рекомендації Місії Європейського 
Парламенту, викладені у «Доповіді та Дорожній карті щодо 
внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності 
Верховної Ради України», як основу для внутрішньої реформи та 
підвищення інституційної спроможності українського парламенту. 
Зазначені Рекомендації, серед іншого, передбачають, що «рішення 
щодо врегулювання статусу парламентської опозиції повинно бути 
прийняте якнайшвидше» [ 21]. Крім того, у названих документах 
зазначається, що для гарантування основних законних прав 
опозиції і мирного співіснування більшості та меншості слід 
врегулювати питання статусу парламентської опозиції або шляхом 
внесення змін до чинного законодавства (Конституції України, 
Закону «Про Регламент Верховної Ради України», Закону «Про 
комітети Верховної Ради України» тощо), або шляхом прийняття 
нового спеціального закону [22, с. 31. ]. 

За останні два роки у Верховній Раді розглядалися законо-
проекти, які присвячені змінам до Регламенту щодо врегулювання 
статусу коаліції, і такі кроки суб’єктів законодавчої ініціативи 
мають бути позитивно оцінені. Разом з тим, треба враховувати і 
те, що переважно нетиповим для світового досвіду є закріплення за 
парламентською меншістю права ініціювання кадрових призна-чень 
в органах внутрішнього й зовнішнього фінансового контролю та 
центральних органах виконавчої влади. Серед фахівців існує думка, 
що легалізація так званого «тіньового» Кабінету міністрів в 
Україні була б недоцільною, адже світовий досвід взаємовідносин 
між урядом та опозицією не підтверджує його ефективність [23].  

Діяльність парламентської меншості в Україні підпадає під 
Регламент парламенту, а діяльність опозиції поза парламентом 
підпадає під законодавство про свободу вираження поглядів, 
мітингів та демонстрацій, тож у більшості випадках необхідність 
окремого закону про опозицію відпадає через те, що більшість 
положень вже законодавчо унормовані.  

З іншого боку, відсутність легальних можливостей і умов для 
політичної діяльності спонукатиме політичну опозицію до 
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радикалізації, використання значного суспільного невдоволення 
владою, активізації прoтестного потенціалу. За певних умов і 
підстав різке погіршення соціально-економічної ситуації може 
призвести до масового вияву суспільного протесту та дестабілізації 
ситуації в країні з непередбачуваними наслідками. 

Цивілізована діяльність опозиції в Україні неможлива без 
зміни засобів та методів здійснення державної влади і проведення 
політичної реформи, яка повинна збалансувати повноваження між 
президентом, парламентом та урядом за будь-якою форми 
правління. 

Попри всі обставини, відносини між владою і опозицією в 
Україні поки що не перейшли межу, за якої поглиблення конку-
ренції та її переростання у відкритий конфлікт є невідворотним. 
Однак, ця межа є дуже близькою, тому подальший розвиток подій 
залежатиме від усвідомлення цієї обставини обома сторонами та 
наявності у них політичної волі до діалогу. 

Одним з основних завдань політики є підтримання певного 
порядку в суспільстві, соціальної справедливості, максимального 
забезпечення інтересів як окремих індивідів, так і соціальних груп, 
а також загальнонаціонального інтересу, забезпечення цілісності 
суспільства. Суспільне взаєморозуміння має забезпечуватися пра-
вовою політикою держави, спрямованою на реалізацію поставле-
них суспільством, державою завдань за допомогою юридичних 
ресурсів, а стратегічно – на використання цих ресурсів для 
забезпечення найоптимальнішого розвитку всіх сфер соціального 
життя [24, с. 201]. Науковцями відзначається, що правова політика 
у широкому розумінні – це та ж сама державна політика організації 
і управління сукупністю сфер суспільних відносин задля досягнен-
ня на основі права легітимними засобами загального блага, задо-
волення публічних інтересів (з урахуванням приватних інтересів), 
вирішення певних конкретних завдань, зумовлених реальними 
актуальними загальносуспільними, публічними (властивими і 
державі, і народу) потребами та інтересами [25]. Правова політика 
покликана здійснювати необхідний стабілізуючий вплив на весь 
комплекс внутрішньої та зовнішньої політики, вона тісно пов`язана 
з усіма іншими різновидами політики та тяжіє до всеосяжного 
охоплення всього різноманіття громадських стосунків [26, с. 341]. 
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Для того, щоб правова політика була ефективною, вона 
повинна спиратися на міцну, легітимну, авторитетну владу. Саме 
громадянське суспільство прагне того, щоб влада і право завжди 
йшли поряд, тісно взаємодіючи в досягненні суспільної мети. Не 
можна заперечити тим, хто вважає, що влада, не обмежена правом, 
може бути небезпечною; а право, не забезпечене ефективною 
владою, є безсилим.  

Найнебажанішим для правової політики є безвладдя, а також 
відсутність опори на громадянське суспільство. Разом з тим, і 
право, і вся правова система потребують захисту, причому нерідко 
й від самої влади. З одного боку, правові цінності не можуть 
залишатися поза правоохоронною діяльністю структур влади, з 
другого – правозахисна діяльність інститутів громадянського 
суспільства спрямована на те, щоб найважливішим пріоритетом 
самої влади було забезпечення прав, свобод і безпеки громадян 
[27, с. 356–357]. Правовою формою вираження правової політики 
мають бути програмні й концептуальні документи, затверджені 
вищими органами державної влади. Сприяти підвищенню 
ефективності правової політики повинні й нормативно-правові 
акти інших органів державної влади. Такі програмні й концеп-
туальні документи є вихідною передумовою узгодження позицій 
владних структур, які повинні обирати й реалізовувати ту чи іншу 
політику розвитку країни і водночас втілювати демократичні 
засади у державне управління. Свою роль у формуванні правової 
політики відіграють і політичні партії, покликані агрегувати 
інтереси різноманітних соціальних груп населення, трансфор-
мувати їх у певну політичну позицію та реалізувати у формі 
політичної заяви, декларації, платформи чи програми [28; 29]. 

Відповідно до п.5 Ст. 85 Конституції України до повноважень 
Верховної Ради України відноситься визначення засад внутрішньої 
та зовнішньої політики. Загально прийнято, що зовнішня політика 
мусить здійснюватися на ефективній внутрішньополітичній основі. 
Згідно Закону України «Про засади внутрішньої та зовнішньої 
політики» внутрішня політика ґрунтується на принципах від-
критості та прозорості процесів підготовки та прийняття рішень 
органами державної влади та місцевого самоврядування, участі 
громадян в управлінні державними справами, соціального 
партнерства та громадянської солідарності [30]. Формування інсти-
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тутів громадянського суспільства у цьому законі виділено в окрему 
сферу внутрішньої державної політики, де до її основних засад 
віднесено запровадження громадського контролю за діяльністю 
влади, посилення впливу об’єднань громадян на прийняття 
суспільно важливих рішень, проведення регулярних консультацій 
зі значущих суспільних питань. В цілому консенсусний потенціал 
українського законодавства, особливо в частині законодавчого 
забезпечення взаємодії влади та суспільства у вирішенні ключових 
питань зовнішньої та внутрішньої політики, є доволі значущим і 
має, попри всі недоліки, позитивну тенденцію.  

Національний консенсус неможливий в умовах невирішених 
конфліктів між соціальними групами. Будь-який конфлікт на ґрунті 
соціально-групових інтересів, набуваючи значних масштабів, 
об’єктивно стає соціально-політичним, тобто зачіпає діяльність 
управлінських інститутів, впливаючи на механізми і способи цієї 
діяльності, на їхні структури, на політику, яку вони здійснюють. 
Політичні інститути, організації, рухи, втягуючись у конфлікт, 
активно обстоюють певні соціально-економічні інтереси. Відпо-
відно, політичні конфлікти поділяють на два види: конфлікт між 
владою та громадянським суспільством, та конфлікт всередині існу-
ючої влади, пов’язаний із внутрігруповою боротьбою за розподіл 
владних повноважень як інструментів розподілу ресурсів.  

Однією з причин конфліктності можна вважати репрезен-
тативну функцію політичних партій та захисту інтересів різних 
соціальних груп. Опозиція, як правило, виражає інтереси тих груп 
населення, чиї інтереси не представлені у владі. Але лише владний 
суб’єкт може реалізувати таке прагнення, володіючи домінуючим 
владним ресурсом.  

Політичними наслідками конфліктного характеру взаємодії 
влади та опозиції стали мінімізація використання компромісів як 
інструменту вирішення суперечок, активізація позапарламентсь-
ких форм політичної боротьби, намагання вироблення взаємного 
контролю одних політичних сил над іншими, стимулювання по-
літичної конкуренції. Це передбачало постійну мобілізацію та 
поляризацію електорату за партійними преференціями, свого 
роду поділ на «своїх» та «чужих».  Найбільш виразно такий 
характер взаємовідносин у суспільстві проявився у 2004 та  
2014 роках. В результаті започатковано впровадження політич-
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ними акторами нових демократичних форм та практик, 
люстрація влади, діалогічний стиль стосунків між владою та 
суспільством, посилення можливостей третього сектора впли-
вати на правлячу еліту. Все це є передумовою переходу до 
компромісної моделі стосунків між владою та опозицією. 

Конфліктогенні чинники теоретично можна усунути 
використовуючи різні інструментарії, в першу чергу нормативний, 
який уможливлює врегулювання конфлікту з допомогою правових 
і моральних норм. В Україні до них можна віднести закони «Про 
запобігання корупції», «Про державну службу», Кодекс законів 
України про працю, Кодекс законів про адміністративні 
правопорушення.  

Проте, наявність значної кількості нормативно-правових актів 
не означає, що процес формування законодавства України щодо 
запобіганню конфліктів на ґрунті соціально-групових інтересів є 
завершеним. Подальший розвиток законодавства, яке оптимально 
задовольняло б усі групи населення, залишається одним із 
найважливіших напрямків державної політики України. 
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4.3. КОМУНІКАТИВНІ ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ СУС-
ПІЛЬНОГО ВЗАЄМОПОРОЗУМІННЯ 

 
З розвитком глобальної комунікації інформація набуває все 

більшої ваги, «все більше виступає основним виробничим 
ресурсом постіндустріального суспільства, тоді як знання 
залишаються внутрішнім джерелом його прогресу» [1, с. 25–32]. 
Для України, при цьому, найбільш значимими в наш час є 
проблеми забезпечення національної єдності, збереження 
національної ідентичності, консолідації суспільства перед лицем 
зовнішніх загроз. 

Стійкість соціальних утворень обумовлена зростаючою кіль-
кістю зв’язків всередині них, забезпечених сучасними інфор-
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маційними технологіями. Ефективність процесу при цьому 
пов’язана із постійним вдосконаленням системи інформаційних 
комунікацій. За недостатнього розвитку соціальних комунікацій 
може зростати автономістська та сепаратистська активність у 
регіонах країн, що підтверджується прикладами Квебеку у Канаді, 
Країни басків в Іспанії, Шотландії у Великій Британії та ін. В 
деяких регілнах Україні також присутні деякі гіпертрофовані 
уявлення про їхні інтереси та про їхнє місце у національному 
просторі. Вони поширюються шляхом використання інформа-
ційних ресурсів регіонального розвитку у процесі, не узгодженому 
з загальнонаціональною тенденцією.  

Для збереження національної єдності та територіальної 
цілісності країни потрібний розвиток трьох основних складових – 
вдосконалення системи соціальних інформаційних комунікацій, 
забезпечення суспільства якісно вищою інформацією про його 
розвиток, забезпечення належного доступу громадянам до інфор-
маційних ресурсів розвитку.  

Якісною відмінністю у застосуванні інформаційних комуні-
кацій нинішнього суспільства у порівнянні з індустріальним стало 
те, що розвиток соціальних інформаційних комунікацій даного 
етапу розвитку забезпечує більш ефективні можливості генеру-
вання знань, її обробки і практичного застосування.  

Суттєвою характерною рисою сучасного суспільства є 
вивільнення його творчого потенціалу, коли його структурні 
складові не лише споживають її інформацію, а й генерують нові 
знання: «Десятки, сотні, тисячі тонких ниток відносин складаються 
в інформаційні процеси, в інформаційні потоки, інформаційні 
ресурси і технології, що, в свою чергу, визначають соціальні техно-
логії, суспільно-економічний устрій і його способи виробництва 
матеріальних цінностей» [2, с. 333].  

Глобальна інформатизація знайшла своє суттєве відображення 
в національних інформаційних процесах. В Україні, відповідно до 
світової тенденції, державними зусиллями відбувається впро-
вадження електронних інформаційних технологій, забезпечення 
доступу громадян до наявних інформаційних ресурсів [3]. З про-
никненням цих процесів в систему суспільних обмінів відбувається 
активізація суспільного життя, розгортання контактів в системі 
соціальних мереж [4; 5]. 
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З розвитком мереж і з усвідомленням користувачами їх 
технологічних можливостей дана сфера горизонтальних інфор-
маційних обмінів стала все ширше використовуватись і між 
одновимірними соціальними структурами, і між членами 
суспільства.  

В ході практичного впровадження інформаційних мереж 
були відпрацьовані ті властивості мереж, які зробили їх дуже 
популярними серед користувачів: отримання інформації/ 
підтримки від інших членів соціальної мережі, верифікація ідей 
через участь у соціальній взаємодії, соціальна вигода від контак-
тів, рекреація (відпочинок), основними категоріями соціальної 
мережі є довіра, думка, вплив, репутація [6, с. 92]. 

Соціальні мережі стали тим інформаційним середовищем, в 
якому відбувається процес самовдосконалення системи сучасних 
інформаційних комунікацій. В них вбудовуються елементи, ство-
рені при вирішенні інших комунікативних задач, наприклад, 
дзвінки по Skype [7], виникли мережі нового типу – e-mail мережі. 
Нині соціальні мережі впевнено зайняли важливу нішу в системі 
суспільних інформаційних обмінів, відіграють роль не меншу, ніж 
засоби масової інформації, і найкрупніші ЗМІ вже відпрацювали 
технології об’єднання професійних онлайн-видань і соцмереж [8]. 

Соціальні інтернет-мережі можуть відноситись до одного з 
інститутів громадянського суспільства, а саме – до незалежних 
засобів масової інформації, що обслуговують громадські інтереси 
та потреби, формують громадську думку. У цьому розумінні їхня 
роль соціальних інтернет-мереж може проявлятись у таких 
аспектах, як поступово обмеження панування вертикальних мереж 
(фінансово-промислових груп і владних кіл), налагодження 
зв’язків між соціальними групами, забезпечення швидкості обміну 
інформацією, спонукання управлінської сфери до більш оператив-
ного реагування на запити громадян, створення умов для прозо-
рості політичного процесу, здійснення представництва інтересів 
соціальних груп і цілих верств населення [9].  

Особливого значення процес розвитку соцмереж набуває в 
контексті підвищення дієвості громадянських інститутів, вдоско-
налення українського державотворення. Протягом двох з поло-
виною останніх десятиріч набули якісно нового змісту як процеси 
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продукування ресурсів для обслуговування інформаційної 
вертикалі органів державної влади та місцевого самоврядування, 
так і розвиток механізмів своєчасного, якісного інформування 
владними структурами громадян про зміст своєї діяльності, 
здійснення організації системи зворотного зв’язку з оцінками цієї 
діяльності, залучення до співпраці в інформаційно-аналітичному 
забезпеченні діяльності вітчизняних інформаційно-аналітичних 
центрів, сприяння розвитку творчої ініціативи громадян у сфері 
вдосконалення суспільного поступу шляхом реалізації проектів 
типу «електронний уряд» в співставленні із зарубіжною 
практикою [10; 11; 12]. 

З розвитком електронних інформаційних технологій ство-
рюються можливості для розвитку демократичних процесів в 
Україні, для громадянської самореалізації. У практику суспільного 
життя входять активні форми участі громадян в управлінні 
державою – загальнонаціональні обговорення, інтерактивні 
спілкування в Інтернеті, ознайомлення з документаційоною базою 
з предмету обговорення поступово вивели дану форму суспільної 
діяльності в число ефективних інструментів вдосконалення сис-
теми управління. 

Розвиток інформаційної сфери українського суспільства 
підкріплюється відповідною правовою базою. Так, постановою КМ 
від 3 листопада 2010 р. № 996 [13] було регламентовано забезпе-
чення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики. Успішною формою роботи став інтерактивний діалог 
держадміністрацій з громадянами на своїх сайтах.  

Серед помітних суспільних акцій в даному напрямі можна 
назвати діяльність Громадського консорціуму виборчих ініціатив у 
складі Комітету виборців України, Громадянської мережі ОПОРА, 
Українського незалежного центру політичних досліджень, Лабора-
торії законодавчих ініціатив разом із об’єднанням профільних 
недержавних організацій з метою ефективного впливу на процес 
реформування виборчого законодавства та забезпечення його 
публічного характеру. 

З метою залучення до обговорення виборчої реформи якомога 
ширшого кола зацікавлених сторін впродовж жовтня–листопада 
2011 року було проведено низку заходів: експертне опитування в 
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21 обласному та 9 районних центрах, 30 громадських обговорень, 
16 фокус-груп, в яких загалом взяли участь 1593 учасників.  

Рівним за масштабом прикладом організації та проведення 
загальнонаціональних обговорень є участь широкого громадського 
активу в процесі пошуку оптимальних рішень по вкрай актуальній 
проблемі децентралізації влади. Так, 30 червня 2015 року в м. 
Львові в рамках проекту «Підтримка реформи місцевого самовря-
дування в Україні» відбулось обговорення на тему «Функціональна 
децентралізація в Україні» серед представників органів місцевого 
самоврядування та працівників і членів громадських організацій 
Львівської області [14]. Для представників громадський організа-
цій Львівської області було організовано навчальний курс «Прак-
тичні аспекти децентралізації та формування дієздатних громад».  
В рамках дводенного навчання учасниками було опрацьовано сім 
модульних тем, серед них: «Загальні підходи побудови публічної 
влади»; «Перспективний план формування спроможних громад», 
«Бюджетна децентралізація», «Інструменти та фінансові ресурси 
для територіального розвитку» та інші [15]. 

З допомогою електронних інформаційних комунікацій мате-
ріали даної дискусії стали здобутком зацікавлених у пошуку 
оптимального вирішення проблеми громадян України в Полтав-
ській, Київській та ряді інших областей, де вже здійснюються 
практичні кроки по децентралізації управління. Обмін досвідом 
цієї роботи на міжрегіональному рівні сприяє поглибленню 
взаєморозуміння між регіонами, формує спільність інтересів та 
ефективні форми їх реалізації. Таким чином, електронні інформа-
ційні технології дають можливість створити осередки інфор-
мативного впливу для популяризації важливої регіональної події в 
масштабах всієї України. 

Однією з популярних соціальних мереж в Україні стала 
мережа «В Контакте».  Ядро користувачів даної соціальної мережі 
становить молодь 16–29 років. Широкої популярності набула 
також мережа «Однокласники», ядро користувачів якої складають 
люди віку 30–44 років. З розвитком процесів інформатизації 
набули популярності також мережі «Facebook», «Twitter» та ін.  

В Україні соцмережі також стали інструментом мобілізації 
спільноти для колективних, суспільно значимих дій, фактично 
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загальнонаціонального плебісциту, спрямованого на кардинальні 
суспільні перетворення, що стали відомі світові під загальною 
назвою Євромайдан [16]. Дане поняття в своєму українському 
контексті означає явище не лише унікальне, а й ще таке, в якому 
внутрішня сутність вичерпно пов’язана з формою суспільної 
діяльності. Феномен Євромайдану розкривається через пізнання 
взаємозв’язку між передумовами його виникнення, метою та 
способами і засобами її досягнення. Хоча Євромайдан виник з 
приводу непідписання Угоди про асоціацію України з ЄС, він 
перетворився на явище внутрішньої політики, в якому дуже 
важливе значення мали впливи інформаційних інструментів на 
суспільну свідомість. При цьому аргументами переконання були 
низький рівень добробуту населення, прірва між елітами та 
більшістю громадян, відсунення останніх від прийняття рішень, 
тиск влади на форми громадської самодіяльності, корупція, ознаки 
сповзання країни до авторитаризму та інші суспільні вади.  

У мобілізації громадян для участі у Євромайдані технології 
соціальних мереж були використані як максимально ефективна 
платформа. У протестних акціях на Майдані взяло участь більше 
трьох мільйонів українців вахтовим методом. Тобто, кожний 
дев’ятий українець відвідав Євромайдан. Як показало опи-
тування учасників Євромайдану, проведене 7–8 грудня 2013 
року Фондом «Демократичні ініціативи» та КМІС, у ньому 
брали участь 50% киян і 50% приїжджих, причому з-серед 
останніх 92% приїхали самотужки, приїзд 6% був організований 
якою-небудь громадською організацією або громадським рухом 
і 2% – однією з партій. На Майдані були представлені різні 
демографічні й соціальні верстви суспільства: чоловіків 56%, 
жінок 44%, віком від 15 до 29 років 38% , 30–54 роки – 49% , 55 
років і старше – 13%. Середній вік учасника Майдану становив 
36 років, 64% учасників мали вищу освіту (40%), далі йшли 
студенти (12%), підприємці і пенсіонери (по 9 %), керівники 
(8%), робітники (7%) [17]. 

Один з головних успіх Євромайдану полягає в тому, що він 
продемонстрував ефективність громадської самоорганізації через 
соціальні мережі. Ціннісні орієнтири Майдану набули права для 
утвердження в якості сучасних орієнтирів розвитку національного 
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інформаційного простору. В числі цих орієнтирів заслуговують на 
увагу ті, що забезпечують спадковість національних історичних 
традицій: Майдан асоціюється з козацькою демократією, з від-
новленням генетичної пам’яті народу, він став символом єдності й 
прояву демократії, громадянськості суспільства [18, с. 123–124].  

Майдан проявив себе в якості всенародного віча – унікального 
національного механізму вироблення і застосування результатів 
демократичного голосування, утвердження принципів розвитку 
нових рівнів громадянського суспільства у перспективі. З по-
глибленням глобалізаційних процесів дуже важливим є збереження 
в національному інформаційному просторі ознак української 
своєрідності, пронизаних демократизмом, ментальною унікаль-
ністю. Майдан дав помітний поштовх в цьому напрямі, продемон-
струвавши здатність до спільного розуміння громадянами загаль-
ного добра і бажаного майбутнього устрою.  

Революція Гідності, що відбулася завдяки Майдану, дала 
поштовх для зростання сучасного національної самосвідомості 
українського народу, для зміцнення його стійкості в протистоянні 
інформаційній агресії Російської Федерації. Цей емоційний 
поштовх має бути підтриманий використанням ресурсу націо-
нальної семіотики, консолідацією регіональних ментальних тра-
дицій в сучасній соціокультурній єдності національного інфо-
творення, в збагаченні національного інформаційного розвитку 
прогресивними національними традиціями. В даному контексті В. 
І. Попик, зокрема, справедливо зауважує про зростаюче значення 
соціальних комунікацій в інтелектуальному й духовному житті 
суспільства [19, с. 344] . 

Варто зазначити також і те, що при розв’язанні конкретних 
завдань розвитку інформаційних процесів у свідомості людини 
охоплюються шари свідомого і підсвідомого, шари так званих 
духовних традицій [20, с. 8]. Тому питання про зміст і значення 
ментальних характеристик людей в сучасному глобалізованому 
суспільстві виходить за межі чисто філософської проблематики, 
воно набуло значення, пов’язаного з певними практичними запи-
тами інформаційного етапу розвитку людської цивілізації.  

Значення ментального фактора в інформаційних обмінах 
сучасного суспільства привертає увагу спеціалістів як в напрямі 
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вдосконалення сучасних комунікативних можливостей, так і в 
застосуванні відповідних прийомів при організації негативних 
інформаційних впливів. Такі впливи на етапі розвитку інфор-
маційного суспільства можуть набирати такого рівня гостроти, 
коли вони перетворюються на інформаційні війни – крайню форму 
інформаційного обміну. Ця форма характерна зараз для російсько-
українських взаємовідносин.  

Особливістю сучасної інформаційної війни є те, що від 
широкоформатної суспільної дискусії в змістовному смислі вона 
відрізняється такими рисами, як наявність прихованих цілей, які 
частково, або ж і зовсім не включаються до змісту інформаційного 
тиску; безапеляційністю аргументації, неприйнятністю позиції 
противника; дискредитацією ідейних установок, духовно-цінніс-
них орієнтирів противника, його професійних якостей, моральності 
та авторитету; використання етнонаціональної, релігійної та іншої 
специфіки об’єкта нападу [21, с. 7]. 

Сказане простежується в операціях, пов’язаних із веденням 
інформаційно-психологічної війни проти України. Для України як 
сторони, що зазнає інформаційної агресії, турбота про національну 
ментальність, підтримка і розвиток її імунітету є особливо важли-
вою справою, оскільки стосується найглибших шарів людської 
самосвідомості, збереження національної самоідентифікації. Адже 
саме ментальність пронизує глибинні психологічні рівні, вона 
укорінюється у підсвідомих глибинах людської психіки. І тому 
ментальні настанови здаються людям чимось само собою зрозу-
мілим і, спираючись на ці настанови у своїй поведінці, вони не 
замислюються, чому діють саме так [22, с. 49–50]. Мотиваційні 
механізми поведінки індивіда, таким чином, під дією ментальних 
чинників часто виходять за межі раціонального осмислення і 
вносять в систему інформаційних обмінів специфічні корективи. 
На даних корективах ґрунтуються сьогодні технології інфор-
маційно-психологічних впливів, використовувані в інформаційних 
протистояннях, в інформаційних війнах сучасності. 

Говорячи про використання ЗМІ в інформаційній війні, маємо 
на увазі інструмент, який дає можливість приймати ефективні 
тактичні рішення. Йдеться про об’єднання і розвиток кращих 
ментальних рис народу України, про формування єдиного націо-
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нального ментального простору з міцним імунітетом стосовно 
негативних інформаційних впливів, що відповідав би сучасним 
завданням відстоювання його народу в інформаційній війні і 
забезпеченню необхідних для нього соціально-психологічних уста-
новок для мобілізації на ефективний суспільний розвиток.  

Українській ментальності притаманна двоїстість, зумовлена 
геополітичним розташуванням народу: поєднання західного інди-
відуалізму і східної чуттєвості, емоційності як і поєднання різних 
способів життя – міського, землеробського і козацького. Ця 
двоїстість виявляється у великій амплітуді чуттєвого життя україн-
ців: швидкий перехід від любові – до ненависті, від ейфорії – до 
розпачу, від індивідуальної активності до сподівань на вирішення 
проблем ззовні, чиєюсь допомогою [23]. 

Українська перспектива в інформаційному протистоянні 
Росії може бути надійною лише при успішному поєднанні 
вертикальних і горизонтальних інформаційних обмінів в єдиному 
інформаційному комплексі під державним контролем. Цей 
комплекс в умовах інформаційної війни має об’єднувати верти-
кальні і горизонтальні інформаційні комунікації в єдину систему 
протистояння інформаційній агресії. У такий спосіб з одного боку 
можна сприяти зміцненню вітчизняної інформаційної системи як 
суб’єкта міжнародних інформаційних відносин, що дуже важливо 
в умовах нинішнього інформаційного протистояння, а з іншого – 
забезпечувати внутрішню консолідацію суспільства.  

Слід підкреслити, що ефективність використання комуніка-
тивних засобів для консолідації суспільства, крім введення в даний 
процес інноваційних технологій, насамперед електронних інфор-
маційних обмінів, крім вдосконалення самої системи комуніка-
тивної взаємодії традиційних і нових її форм потребує якісного, 
змістовно ув’язаного, актуального з точки зору суспільного 
розвитку інформаційного наповнення соціальних інформаційних 
комунікацій. Як зауважував з цього приводу А. Майхрович, 
«суспільний розвиток є одночасно прояв і показник розвитку 
духовно-культурного, загальноцивілізаційного. Тому, всі ознаки і 
критерії розвитку суспільства, перш за все такі, як економічний, 
політичний, державний свідчать про рівень духовно-культурних 
цінностей, нагромаджених суспільством. А тому і сам суспільний 
прогрес можливий лише на надійній духовній, гуманістичній 
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основі. Реалізація принципів справедливого, демократичного сус-
пільного і державного устрою має спиратися на міцний фундамент 
справді гуманістичних цінностей духовної культури – культури 
свого народу і культури інших народів, культури загально-
людської» [24, с. 5–6]. 

На національному рівні таким об’єднуючим началом має бути 
сучасна національна ідея, яка включала б орієнтири в майбутнє, що 
враховують якісний рівень розвитку сучасного суспільства, 
базуються на прогресивних національних традиціях розвитку і які 
можуть, при засвоєні і підтримці їх громадянами, стати гарантією 
збереження національної самобутності в умовах активізації 
глобальних інформаційних впливів. 

Керівництво чітко визначними орієнтирами національного 
розвитку дає можливість, по-перше, сконцентрувати ресурси 
національного потенціалу на перспективних для нації, держави 
напрямах економічного, соціально-культурного поступу, об’єднати 
зусилля всіх членів суспільства на головних питаннях. По-друге, 
визначення таких напрямів дасть можливість міжнародній 
спільноті у розбудові відносин з Україною визначити місце нашої 
країни в міжнародному розподілі праці. Розвиток національної ідеї 
зможе, нарешті, внести стабільність у політичне життя України, 
позитивно вплинути на всі сфери суспільної діяльності. При 
загальнонаціональному консенсусі в основних напрямах розвитку 
політичне суперництво набере європейської якості і буде концент-
руватися на виборі оптимальних форм і методів досягнення 
загальнонаціональних цілей, тобто, спрямоване на конструктив 
суспільної розбудови. Даний підхід забезпечить зростання довіри 
до політичної системи України з боку зарубіжних інвесторів, між-
народних організацій, забезпечить зростання політичних симпатій 
до процесу розвитку нашого суспільства з боку тієї його частини, 
що сьогодні перебуває на відірваних від нього територіях. 

Присутність теми сучасної української національної ідеї в 
соціальних інформаційних комунікаціях сприятиме зміцненню 
національного патріотизму в усіх сферах суспільного життя. 
Вихованням патріотизму в свідомості нових поколінь українського 
народу буде забезпечено майбутнє України в еволюції інфор-
маційного суспільства. 
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Характерною особливістю суперництва в міжнародних відно-
синах на етапі розвитку інформаційного суспільства можуть бути 
негативні інформаційні впливи, що в процесі свого розвитку 
можуть набирати гостроти й перетворюватися на інформаційні 
війни. Ще однією важливою особливістю є також те, що пере-
важна більшість сучасних національних мереж соціальних 
комунікацій сполучені із зарубіжними. Між тим в інформаційній 
війні використовуються всі наявні комунікації. Протистояти нега-
тивним інформаційним впливам можна лише методом проти-
ставлення «подібного подібному», використовуючи власні інфор-
маційні ресурси. Успішним таке протистояння може бути лише за 
наявності відповідного інформаційного лейтмотиву. Найбільш 
ефективним і змістовним лейтмотивом сучасного інформаційного 
обміну повинна бути національна ідея. 

В умовах інформаційної війни, відторгнення Росією всу-
переч міжнародним правовим нормам Криму як суверенної 
української території, окупації нею частини Донбасу особливо 
загострюється потреба у державній координації процесів кому-
нікації, управлінні інформаційними потоками в національному 
інформаційному просторі України. Під координацією потрібно 
мати на увазі централізований, цілеспрямований та ефективний 
вплив на зміст, інтенсивність, напрями комунікаційних акцій 
для нейтралізації негативних інформаційних впливів на 
громадян України і забезпечення достовірною інформацією про 
зміст російсько-українського конфлікту не лише громадян своєї 
країни, а й зацікавленої зарубіжної аудиторії, в тому числі й на 
території Російської Федерації. 

Забезпечення національного взаєморозуміння в умовах роз-
витку інформаційного суспільства повинно спиратися на розвиток 
відповідної науково-технічної бази, систему соціальних кому-
нікацій, доступ усіх громадян до інформаційних ресурсів та їхню 
участь в сучасній суспільній діяльності, у виробленні ідеології 
національного розвитку.  
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Сучасна структура групових інтересів в Україні і діяльність 

тих суб’єктів, що їх репрезентують, може вважатися наочною 
ілюстрацією політологічної аксіоми про неминучість вибору між 
максимізацією матеріальної вигоди і соціальною відповідальністю, 
коли йдеться про пошук шляхів реалізації інтересів своєї групи: 
тут постійно стоїть питання про ієрархію таких пріоритетів, як 
потреби (те, чого групи прагнуть) і цінності (те, що їм належить 
робить), про інтереси групові та загальнонаціональні. 

Українське суспільство просякнуте настроями міжгрупової і 
міжособистісної недовіри, відзначається плинністю та неустале-
ністю соціальної структури, що вкрай ускладнює задачу узгодження 
групових інтересів із загальнонаціональним в силу нечіткості 
першої із цих двох категорій. В разі поліпшення умов виїзду за 
кордон («безвізовий режим»), то цією можливістю насамперед 
скористується молодь, яка, навпаки, повинна бути соціальною 
основою подальшого структурування свого суспільства. 

Сподівання, що основою національного консенсусу має бути 
однаковість інтересів всього населення щодо винятково матеріаль-
них питань, може виявитися марним, оскільки такі інтереси також 
є диверсифікованими залежно від рівня доходів і рівня освіти у 
різних соціальних групах та в різних регіонах. 

Розходження в уявленнях людей про потреби і цінності 
зумовлені об’єктивними протиріччями між різними інтересами, 
навколо яких відбувається згуртування індивідів у групи за інтере-
сом. Індивідуальні, групові й корпоративні інтереси є універсальною 
даністю, яка притаманна кожному суспільству і в межах соціальної 
форми буття людей не піддається викоріненню в принципі. Крім 
того, всі індивідуальні та партикулярні інтереси етиологічно (тобто 
генетично, генеалогічно за своєю природою) містять протиріччя 
(принаймні, потенційно) стосовно інтересів загальносуспільних 
(загальнонаціональних), державних. Ефективність державного 
управління визначається тим, наскільки максимально задоволені 
обидва типи інтересів. При цьому слід враховувати, що пріоритетне 
значення мають інтереси загальносуспільні (загальнонаціональні), а 
задоволення інтересів партикулярних має відбуватися після забезпе-
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чення інтересів суспільства і держави, фактично за залишковим 
принципом, а не навпаки.  

Перспективи розвитку суспільства і держави не повинні 
визначатися інтересами окремих індивідів, бізнес-груп, соціальних 
прошарків, конфесій, етносів тощо. Водночас не слід заперечувати 
очевидне: побудова гармонійного і солідарного суспільства пере-
буває в безпосередній залежності від якомога повнішого задо-
волення інтересів усіх і кожного. Суспільство, в якому єдність 
інтересів дискредитована владно-управлінською вертикаллю, не 
має перспектив на майбутнє і, як правило, або стає легкою 
здобиччю сусідів, або взагалі деградує до хаотичного стану 

Пріоритетність загальносуспільних, державних інтересів 
повинна стати ключовим меседжем, інформаційно-пропагандив-
ним пріоритетом сучасного розвитку України. Категорію загально-
національних, державних інтересів треба інтенсивно наповнювати 
реальними діями і реальним змістом. Цей тип інтересів повинен 
набувати практичного змісту в результаті максимально широкого, 
транспарентного загальнонаціонального діалогу.  

Варто визнати, що прийти до конкретних консенсусних 
рішень у такому форматі непросто, проте факт наявності подібного 
«комунікативного майданчика» вже сам по собі ефективно працює 
на користь національної консолідації і взаємопідтримки.  

Безумовно, найгострішим протиріччям в Україні залишається 
протиріччя між працею та капіталом, спричинене нездатністю 
великого бізнесу спрямувати ресурси, привласнені нам від 
колишньої радянської спадщини, на розвиток конкуренто-
спроможної економіки і на створення робочих місць з високою, 
при тому обов’язково офіційно фіксованою, заробітною платнею. 
Поглиблення цього протиріччя спричиняє недовіру більшості 
населення до так званого олігархату, а відтак і до влади, яка 
вважається його ставлеником. Приміром, консервація тінізації 
економіки із штучно заниженою офіційною зарплатою і надалі 
вестиме до скорочення ресурсів, якими може розпоряджатися дер-
жава, у т.ч. в соціальній політиці. Тим самим зростатиме тенденція 
байдужості до долі держави, бюджет якої, між тим, став «дійною 
коровою» для великого бізнесу, який і запровадив тіньову 
економіку. Так тіньова економіка поволі наближатиме загально-
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національний вибух, який може набути охлократичної сутності, 
замаскованої демократичними гаслами.  

Можна казати про наступні кроки в нарямі твердження та 
зміцнення демократичного режиму, який слугуватиме націо-
нальним інтересам України та відображатиме баланс інтересів 
різних соціальних груп: 

– розробка дієвих механізмів відокремлення бізнесу від влади, 
прийняття окремого законодавчого акту в цій царині, або, 
принаймні, суворе дотримання Основного закону України; 

– започаткування / відновлення діалогу між основними 
політичними акторами задля вироблення єдиних правових і 
морально-етичних норм – «правил гри», який сприяв б макси-
мально прозорому позиціонуванню та взаємодії носіїв інтересів 
різних соціальних груп у політичному просторі (зокрема, місця 
бізнес-груп в політичних процесах), а також розв’язанню можли-
вих конфліктів інтересів; 

– актуалізація громадського моніторингу конфлікту інтересів 
на місцевому, регіональному та центральному рівнях задля 
забезпечення максимальної прозорості, відкритості та підзвітності 
публічних осіб та запобігання різноманітним тіньовим засобам 
впливу на прийняття політичних рішень; 

– забезпечення у бюджетній політиці дихотомії «відпо-
відальність-фінансування» як на місцевому, так і на регіональному 
рівнях. 

Подолання недовіри трудящих до роботодавців може значною 
мірою досягатися стратегією корпоративно-соціальної відпо-
відальності (КСВ), суб’єктом якої має виступати сам бізнес, а 
стимулятором держава і громадські організації. Внесок держави у 
розвиток цієї стратегії має включати такі кроки:  

– правове унормування КСВ шляхом затвердження відпо-
відної національної стратегії; 

– делегування повноважень щодо розвитку КСВ певним 
міністерствам та відомствам або, як альтернатива, утворення 
єдиної структури, відповідальної за реалізацію стратегії; 

– створення інформаційної платформи, яка б знайомила 
український бізнес з прийнятими у світі стандартами і принципами 
КСВ, виконувала функції майданчика для обговорення практик 
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КСВ, де і бізнес, і держава, і суспільство мали б змогу артикулю-
вати свої потреби, обговорювати результати реалізованих проектів; 

– проведення просвітницьких заходів для бізнесу щодо 
КСВ на рівні місцевих органів влади; 

– стимулювання КСВ інструментами податкової політики 
та державних замовлень;  

– ухвалення спеціального законодавства, яким заохо-
чується КСВ. Приміром, в питанні збереження довкілля йтися 
може, зокрема, про закони, що були прийняті Верховною Радою: 
законопроект №3259 про стратегічну екологічну оцінку; законо-
проект №2009а-д про оцінку впливу на довкілля; 

– об’єднання зусиль влади і бізнесу у вирішенні най-
актуальніших завдань держави: із захисту країни, всебічної під-
тримки демобілізованим військовим, особливо пораненим, сім’ям 
загиблих, переселенцям; 

– розвиток міжнародного співробітництва в площині КСВ, 
передусім співпраця з платформою B4P, створеною з метою обміну 
інформацією відносно дій бізнесу в регіонах, що постраждали від 
конфліктів.  

Єдність країни має досягатися через міжгруповий діалог, 
найактивнішими учасниками якого повинні виступати політичні 
партії, профспілки та громадської організації у якості репрезен-
тантів інтересів соціальних і професійних сегментів суспільства. 

На законодавчому рівні варто внести зміни або затвердити 
нові закони «Про політичні партії», «Про громадські об’єднання», 
«Про фінансування політичних партій».  Необхідно удосконалити 
юридичну процедуру утворення політичних партії, викорінити 
практику «перекуповування» партій замість їх утворення у вста-
новленому порядку. Партії не повинні бути одноденними теле-
проектами, «вигідним товаром» чи бізнес-клубами, їх завдання – 
конструювати політику й реалізовувати її на практиці, виходячи з 
національних інтересів і потреб суспільства. 

У законодавчих документах має бути прописано, що полі-
тичні партії повинні не лобіювати і реалізовувати корпоративні 
інтереси апарату державного управління, бізнес-корпорацій, а 
також різних підприємницьких і кримінальних структур, а 
виконувати роль посередника між громадянським суспільством і 
державними органами. 
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Необхідно викорінити практику, коли більшість політичних 
сил функціонують для обслуговування інтересів їх головних 
акціонерів – олігархів, маніпулюючи гаслами та передвиборчими 
програмами, а партії перетворюються у бізнес-партійні корпорації.  

Міністерству юстиції України рекомендувати надати усім 
зацікавленим доступ на національному та регіональному рівнях до 
інформації про програми, статути та основні параметри роботи 
політичних партій, про щорічні звіти про їхню діяльність.  

Виробити ефективні правові механізми реального забезпе-
чення «всеукраїнського статусу» політичних партій. З цією метою 
Міністерству юстиції України необхідно провести перевірку партій 
на відповідність їхньої діяльності законодавству України, зокрема, 
їхньої здатності діяти в межах всієї держави, та обов’язок забезпе-
чити таку здатність через утворення місцевих організацій.  

На законодавчому рівні викорінити практику функціонування 
бізнес-партійних корпорацій, лідерсько-корпоративних об’єднань з 
непрозорим фінансуванням. Запровадити відкрите, прозоре фінан-
сування партій з державного бюджету, з відкритою звітністю – як 
необхідний крок до того, щоб партії, які формують владу, несли 
повну відповідальність за все, що відбувається в країні. 

Доцільно внести зміни в законодавство про політичні партії, 
посиливши інститути внутрішньопартійної демократії, приміром, 
такі, як «праймеріз», прозорість процедури висування кандидатів і 
таємне голосування при обранні колегіальних та інших органів 
управління партій.  

Роль профспілок в узгодженні міжгрупових протиріч може 
бути посилена шляхом подальшої демократизації їх стосунків із 
бізнесом. Зокрема, в умовах перехідного періоду для України був 
би корисним досвід організації профспілок Австрії та Німеччини, 
які серед професійних організацій найманих робітників інших 
країн вирізняються чіткою централізацією, де кожній галузі 
відповідає певна профспілка, яка домовляється з певним союзом 
підприємців щодо заробітної плати та умов праці. Досягненням 
цієї системи є висока стабільність переговорного процесу, 
відсутність надлишкового дроблення профспілок. 

Видається доцільним запозичення зарубіжного досвіду зі 
створення рад підприємств як демократичної моделі соціального 
партнерства. Утворення таких органів дозволить покладати на ради 
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підприємств соціальні, персональні та економічні питання. Їхні 
права повинні мати діапазон від отримання звіту від представників 
адміністрації підприємства до участі в управлінні. 

В той же час, підприємствам має бути залишена свобода у 
виборі та впровадженні тих форм співробітництва, які виявляються 
для них найбільш доцільними. 

Головною ж умовою для існування соціального партнерства є 
створення державою певного кола координуючих механізмів, без 
яких жодна модель існувати не може. 

Вихідною умовою національного консенсусу має бути полі-
тична і громадська активність населення країни. Підвищення кон-
солідаційної ролі організацій громадянського суспільства (ОГС) 
можна досягти, зокрема, такими кроками:  

– формування громадянської культури суспільства, зокрема у 
напрямі виявлення громадянами активної позиції щодо участі у 
процесах формування та реалізації державної політики, усві-
домлення ними засад співробітництва між органами влади та ОГС;  

– укорінення практики волонтерства і благодійництва, 
забезпечення сприятливих умов для їх розвитку;  

– здійснення дерегуляції волонтерської і благодійної діяль-
ності в Україні, приведення її у відповідність до європейських 
стандартів;  

–  проведення інформаційної кампанії, спрямованої на 
підвищення рівня поінформованості громадян про наявні можли-
вості їхнього впливу на органи державної влади; 

– удосконалення нормативно-правової бази з питань 
розвитку громадянського суспільства, діяльності ОГС, доступу 
громадян до інформації; 

– приведення національного законодавства щодо функціо-
нування ОГС, волонтерської та благодійної діяльності у 
відповідність до європейських стандартів; 

– підготовка та прийняття закону про правові гарантії та 
механізми реалізації свободи мирних зібрань;  

– запровадження у внутрішні регламенти органів виконавчої 
влади процедури взаємодії із громадськими радами та іншими 
консультативно-дорадчими органами;  

– оптимізація діяльності громадських рад при органах вико-
навчої влади в напрямку забезпечення їх реального впливу на 
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прийняття рішень, збільшення прозорості цієї співпраці, запро-
вадження практики громадських експертиз проектів нормативно-
правових актів, запровадження моніторингу реалізації органами 
державної влади рекомендацій, висловлених громадськими радами;  

– залучення громадських експертів та ОГС до проведення 
загальнодержавних реформ та реформи місцевого самоврядування 
і децентралізації влади;  

– удосконалення порядку залучення ОГС до надання соціаль-
них послуг за рахунок бюджетних коштів та запровадження 
механізмів соціального замовлення;  

– зміна формату фінансування державою діяльності ОГС 
щляхом переходу до фінансування окремих пріоритетних програм;  

– запровадження фінансових пільг для бізнес-структур, які 
фінансують різні громадські ініціативи, сприяння надходженню 
благодійних цільових внесків на підтримку ініціатив громадських 
організацій шляхом зниження або відміни оподаткування таких 
внесків; 

– своєчасне виявлення і ліквідація ОГС, які під виглядом 
культурно-просвітницької чи будь-якої іншої суспільно-корисної 
діяльності здійснюють деструктивний вплив на основи державного 
устрою України, її суверенітету і територіальної цілісності. 

Виходячи з аксіоми, що тільки демократичний устрій здатний 
створити умови для перетворення індивідуальної раціональної дії 
на раціональну публічну політику в інтересах всього суспільства, 
вважається за необхідне:  

- включення до базових політичних процесів країни широких 
соціальних верств населення, забезпечення трансформації інтересів 
та вимог суспільства в управлінські політичні рішення;  

- засвоєння всіма інститутами політичної системи України 
усталених цінностей і норм політичного демократичного процесу; 

- дотримання у функціонуванні держави примату визнання 
життя людини як найвищої цінності, визнання природних прав 
людини як невід’ємних і непорушних;   

- проведення Кабінетом Міністрів України, відповідними 
комітетами Верховної Ради України постійного моніторингу 
втілення таких глобальних програм, як Стратегія сталого розвитку 
«Україна 2020», «Національна стратегія сприяння розвитку грома-
дянського суспільства в Україні на 20162020 роки» на предмет 
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їхнього виконання (включаючи і напрям «Забезпечення права на 
участь в управлінні державними справами та у виборах");  

-  інформування суспільства про хід виконання реформ, що 
має сприяти позитивній динаміці у галузі масової політичної 
участі, призвести до зміцнення політичної стабільності держави, 
залучити додаткові ресурси та механізми консолідації суспільства 
у здійсненні модернізаційних процесів в Україні, втіленні курсу на 
євроінтеграцію;  

- Посилення уваги до консультування з громадськістю як 
форми підвищення рівня масової політичної участі, посилення її 
конвенціональних форм;  

- у взаємодії по лінії «державасуспільство» перехід від 
моделі домінування (з вертикальними зв’язками) до партнерської 
моделі (з горизонтальними зв’язками), утвердження ідеології 
партнерства та солідарності;  

- збільшення уваги до інституту громадських рад, зважаючи 
на те, що його функції співпадають з основними напрямами 
масової політичної участі;  

- ведення постійного моніторингу і моделювання ситуацій в 
напрямі виявлення проблемних питань і пошуку спільного ґрунту 
для їх вирішення існуючих суперечностей як засобу гармонізації 
суспільних відносин. 

Зважаючи на роль Верховної Роди як органу, де представлені 
інтереси всього суспільства, необхідно й надалі шукати 
оптимальні, за критерієм групової репрезентативності, процедури 
її формування, маючи на увазі як необхідність підвищення 
відповідальності політичних партій за розвиток країни, так і 
традиційні уподобання населення щодо конкретної персоніфікації 
свого представництва.  

Одночасно потрібні кроки щодо посилення продуктивності 
Верховної Ради з підготовки актів, якими забезпечується реалізація 
інтересів суспільства:  

– закріплення в правовому полі етичних норм парла-
ментської діяльності;  

– унормування статусу парламентської опозиції окремим 
законом, а не змінами до Регламенту Верховної Ради, враховуючи, 
що суб’єктами парламентської опозиції можуть бути фракції, а не 
окремі депутати чи партії, яких вони представляють; 
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– політико-правове оформлення інституту лобізму як 
необхідної умови для його перетворення на інститут вираження 
групових інтересів;  

– залучення незалежних експертів, у т.ч. від громадських 
організацій, до процесу законотворчості, посилення загальних 
вимог до процесу розробки та розгляду законопроектів, впровад-
ження інформаційно-комунікаційних технологій для інформування 
громадян про діяльність депутатів. 

Для об’єднання суспільства у протистояння ворожій інфор-
мативній діяльності особливо важливим стає наповнення змісту 
системи вітчизняних інформаційних комунікацій якісною, 
суспільно значимою інформацією. Це, в свою чергу, потребує:  

– активізації участі в інформаційних обмінах владних 
структур, політичних організацій, наукових установ, а також 
бібліотечних, архівних та інших центрів збереження національних 
інформаційних ресурсів;  

– збільшення присутності цих генераторів інформаційних 
обмінів в соцмережах та інших новітніх каналах інформаційних 
обмінів; 

– оновлення правової бази, якою регулюється інформаційна 
комунікація в країні;  

– розгортання суспільної дискусії щодо змісту національної 
ідеї. 

 Запропоновані кроки можуть мати позитивний результат 
тільки в атмосфері взаємної довіри і порозуміння, по-перше, між 
різними соціальними групами, а по-друге, між політичними 
акторами, владними та управлінськими інституціями. Нинішній 
рівень порозуміння у трикутнику бізнес – партії – державне 
управління поки що має усі ознаки змови за спиною суспільства. 
Нинішні кроки політичної влади з реформування країни хіба що 
дають надію суспільству на входження своїми громадськими 
організаціями у процес взаємодії в середині цього трикутника і на 
заміну закулісної змови на продуктивну прозору дискусію з 
наступним творенням стратегії розвитку країни, яка буде 
підтримана усією українською нацією. 
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