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УДК 323.2

Українське національне самовизначення. 
Колективне самопректування

Ігор Рафальський,
кандидат історичних наук,

докторант Інституту політичних  
і етнонаціональних досліджень 

ім. І. Ф. Кураса НАН України

У статті розглядаються теоретичні проблеми національного 
самовизначення, дискурсу націотворення, української 
етнополітики, впливу внутрішніх чинників на національну 
ідентичність.

Ключові слова: національне самовизначення, національна 
ідентичність, етнонаціональна політика України. 

The article deals with theoretical problems of national self-
determination. Particular attention is paid to the discourse of the 
nationalhood, national construction, Ukrainian ethnic policy, the 
impact of internal processes for national identity.

Keywords: national self-determination, national identity, ethnic 
policy of Ukraine.

В статье рассматриваются теоретичские проблемы 
национального самоопределения, дискурса национального 
строительства, украинской этнополитики, влияния внутренних 
процессов на национальную идентичность.

Ключевые слова: национальное самоопределение, национальная 
идентичность, этнонациональная политика Украины.

Питання про самовизначення народів сьогодні, як це не дивно, не є 
суто теоретичною доктриною, а часто переходить в площину політичної 
практики. Більше того, в залежності від кожного окремого випадку, право 
на національне самовизначення трактується по різному, і визначити якусь 
універсальну формулу реалізації цього права надзвичайно важко.

Національне самовизначення у вигляді проголошення незалежності і 
створення національної державності підсумовує більш або менш тривалий 
період, впродовж якого складаються необхідні внутрішні передумови 
та сприятливі зовнішні обставини суверенізації. Але на цьому процес 
національного самовизначення далеко не закінчується. Постають нові 
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виклики, пов’язані з тим, що сам процес національного самовизначення 
неможливий без розвинутої національної самосвідомості,без 
концептуалізованої системи ідей, які мають виражати інтереси як 
суспільства в цілому, так і окремих національних груп, ідей, які 
мають консолідувати суспільство на основі легітимації національних 
ідентичностей. Не можна забувати також, про те, що сучасні суспільства 
все частіше стикаються з проблемами збереження свого суверенітету, 
що в свою чергу неможливо без національного самовизначення.  
І нарешті, самовизначення являє собою процес вибору та здійснення 
власної програми культурного, соціально-економічного, політичного, 
міжнародного існування суспільства.

Вітчизняна політологічна думка відгукнулася на цю потребу досить 
значним доробком оригінальних праць, в яких проаналізовано не лише 
генезис українського національного самовизначення, національної ідеї, 
але й актуальні підходи до феномену нації, вироблені світовою наукою. 
Свій вагомий внесок у дискурс української національної ідеї в період після 
1991 року зробили, зокрема, І. Дзюба, М. Маринович, А. Свідзинський, 
О. Забужко, М. Розумний, С. Римаренко, Г. Касьянов, В. Кремень,  
Ф. Канак, М. Михальченко, Ю. Бадзьо І. Кресіна, Л. Нагорна, О. Майборода, 
О. Шморгун, С. Марасюк, О. Терешкун. Окремі аспекти національного 
будівництва висвітлені в працях Р. Кіся, О. Сугоняко, В. Колосова,  
С. Онищук, О. Долгова та інших авторів. У цих працях всебічно розглянуті 
ключові питання, які мусила розв’язувати суспільна свідомість в умовах 
державного суверенітету України. До цих питань належать: параметри 
і виміри національної ідентичності, ієрархія суспільних вартостей, 
утвердження спільних символів, принципи суспільно-політичного 
співжиття, зовнішньополітичні орієнтації тощо.

Складність процесів національно-державного становлення в Україні 
була обумовлена тим, що вони співпали в часі з докорінними змінами 
в організації соціального, економічного, політичного життя спільноти, 
а також із різкою зміною світоглядних орієнтирів та психологічних 
установок, що характеризуються як трансформаційна травма [1]. 
Особливості формування української національної ідентичності в умовах 
прискорених суспільних трансформацій початку ХХІ ст. висвітлюються 
в працях М. Рябчука, С. Грабовського, Ю. Пахомова, В. Лупація,  
О. Кривицької. Політологічне й соціологічне тлумачення феномену 
новітньої української ідентичності містять праці М. Михальченка,  
Л. Нагорної, П. Гнатенка і В. Павленко, Р. Додонова, С. Мофи, З. Гриценко.

Незалежність України була підготовлена великим історичним 
періодом становлення національної самосвідомості, однак у сам момент 
її отримання тим адміністративним утворенням, що мало назву УРСР, 
імператив національного самовизначення ще далеко не мав тієї суспільної 
переконливості, яка б могла забезпечити швидкий і безперешкодний 
поступ новоствореної держави. Значним гальмом у цьому процесі був і 
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досі залишається конфлікт ідентичностей, пов’язаний із суперечливими 
процесами переходу української національної самосвідомості від 
етнографічно-культурологічного до соціально-політичного принципу; 
розпаду і часткової регенерації пострадянської ідентичності; зародження 
регіональних субідентичностей, що мають різні ціннісні домінанти і 
стратегічні вектори інтеграції. 

Кризовий стан національної ідентичності констатується більшістю 
вітчизняних дослідників процесів націостановлення, що пов’язується 
із загостренням суспільно-політичної ситуації в країні, а також із 
невизначеністю пріоритетів та орієнтирів національного розвитку. 
Відповідно, йдеться про комплекси суспільних уявлень, що визначають 
наступні позиції політичних акторів і їхніх груп соціальної підтримки. 

Ліберально-національний підхід закорінений в європейську традицію 
державотворення Нового часу, він став офіційною ідеологією українського 
самовизначення кінця ХХ ст., однак зіткнувся з частковим або повним 
неприйняттям його частиною населенням країни. Антагоністом цього 
підходу виступає комуністично-імперська орієнтація, що базується на 
етатистських соціальних очікуваннях, підданській політичній культурі 
(в розумінні Алмонда і Верби) та обожнюється з приналежністю до 
колишнього СРСР та Росії і продукує різноманітні реінтеграційні проекти. 
Кожна з цих ідентичностей передбачає свій спосіб реагування на виклики 
національного державотворення, а також свій погляд на можливий вектор 
і форму наднаціональної чи міжнародної інтеграції. Відповідно, в різні 
моменти брала гору та чи інша позиція, а відтак українська політика 
національного самовизначення продукувала невпорядковану сукупність 
рішень, інституцій, угод і зобов’язань, що частково суперечили одне одному, 
породжували невизначеність і конфліктність як у політичному процесі, 
так і в свідомості громадян. Аналіз цих процесів в українській політичній 
думці переважно зосереджений на проблематиці етнокультурних взаємин. 
Значний доробок вітчизняної етнополітології представлений працями 
Л. Нагорної, М. Обушного, І. Онищенко, І. Вільчинської, О. Тоїчкіна,  
Т. Татаренко, С. Римаренко та ін. 

Та не менш актуальною є й постановка питання про характер 
нової суспільної одиниці, що витворюється в процесі національного 
самовизначення. Нація формується, вбираючи в себе характеристики 
успадкованих від попередніх періодів історії України типів ідентичності, 
але при цьому й набуваючи нових рис, нового політичного досвіду і 
культурної індивідуальності. Дослідження цієї нової якості суспільного 
цілого, що витворюється в умовах незалежності внаслідок зіткнення 
ідентичностей, їх дифузії і взаємного пристосування в умовах реального 
співжиття, здійснюється в контексті теоретичного опанування поняття 
„політичної нації”.

Розглядаючи український проект в складній і динамічній сукупності 
його аспектів і елементів, доречно, на нашу думку, приділити окрему 

5



увагу світоглядним, культурним, ідеологічним, політичним і нормативно-
правовим аспектам національного самовизначення. Найбільш загальні 
положення, що складають базис колективного самоусвідомлення і 
самопроектування, фіксуються в нормативних документах, і передовсім 
у тих з них, що покликані конституювати саме існування національної 
держави як політичного суб’єкта.

Розпад СРСР та постання незалежної України поставили питання про 
світоглядні та правові підстави національного самовизначення. Їх містять 
основні документи, що визначали державотворчі принципи на момент 
проголошення української незалежності. Так, Декларація про державний 
суверенітет України від 16 липня 1990 року в якості суб’єкта права на 
самовизначення називає „народ України”, що цілком кореспондується 
з положеннями сучасного міжнародного права про самовизначення [2]. 
Разом з тим, Декларації інакше ідентифікує суб’єкта самовизначення – 
українська нація (український народ). Відмінність між цими поняттями 
є досить суттєвою. Якщо воля народу України досить чітко виражається 
як сукупна воля всіх чи простої більшості громадян, які на даний момент 
мешкають на її території, то категорія „української нації” вимагає 
вже залучення інших критеріїв – не стільки соціометричних, скільки 
історичних, культурних і навіть світоглядних. Посилання на волю такого 
суб’єкта вже не спирається виключно на арифметичну переконливість 
позиції простої більшості громадян. Легітимація певного рішення чи 
політичного курсу в такому випадку випливає, головним чином, з тяглості 
смислів і цінностей, що були закладені в національну свідомість у процесі 
її формування.

До цього джерела легітимності апелює, зокрема, Акт проголошення 
незалежності України, що був позиціонований у правовій площині 
як засіб здійснення Декларації про державний суверенітет України. 
Вступна частина Акту містить посилання на „тисячолітню традицію 
державотворення”. Але і в цьому разі установчому документу бракує 
концептуальної послідовності у визначенні носія цієї традиції, адже мова 
йде лише про територіальну прив’язку цієї традиції Таким чином, вводиться 
третій критерій визначення суб’єкта національного самовизначення, поруч 
із історично-національним і політико-адміністративним, – історично-
територіальний.

Очевидно, що ці суперечності й непослідовності в установчих 
документах новостворюваної української держави є відображенням 
ідеологічної і політичної боротьби, що велася в момент їх прийняття між 
прибічниками різних концепцій та моделей українського самовизначення. 
Наявність двох підходів в одному документі є результатом компромісу 
між їх представниками як в парламенті та в політичному просторі країни 
в цілому.

Відтворення цих компромісів у наступних законодавчих актах, 
включно з Конституцією, призвело до того, що процес самовизначення був 
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пролонгованим у часі, а його учасники змушені впродовж усього періоду 
незалежності повертатися до елементів невизначеності, успадкованих 
від минулого. У тексті Конституції України є вже чітке визначення: 
„Український народ – громадяни України всіх національностей”. Але 
в статті 11 йдеться про „консолідацію та розвиток української нації, її 
історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиток етнічної, 
культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і 
національних меншин України”, сприяти чому повинна держава. Сама 
ж держава твориться „народом”, котрий є „носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади в Україні” (Ст. 5) [3]. Отже, виходить, що народ наділяє 
владними повноваженнями державу з тим, щоб вона, серед іншого, дбала 
й про консолідацію української нації. Сама ж нація виступає не як суб’єкт 
державної політики, а як пасивна сторона – об’єкт державного піклування.

Попри свою важливість і показовість, конституційні положення самі 
по собі не мають вирішального формотворчого впливу на політичну 
дійсність, але вони є відображенням того балансу інтересів та впливів, що 
виникає в даній спільноти між основними соціальними групами, а також 
є результатом узгодження основних суспільних цінностей та смислів між 
ними. Те саме можна сказати й про інші важливі нормативні документи та 
рішення органів влади, що визначають характер і спрямування зовнішньої 
і внутрішньої політики держави. Незважаючи на те, що Конституція 
України вказує на неприпустимість існування єдиної, обов’язкової 
для всіх ідеології, пошуки орієнтирів суспільного розвитку, ціннісної і 
концептуальної основи для розуміння і перетворення суспільної дійсності в 
українському суспільстві продовжилися й після повалення комуністичного 
режиму, однією з основних рис якого був саме ідеократизм.

Комуністична доктрина радянського державницького зразка 
будувалася на протиставленні світлого майбутнього, що його будують 
трудящі в країнах переможного соціалізму, – сповненому протиріч 
і несправедливості минулому, з гіршими рисами якого також 
ототожнювалася решта світу, передовсім, ліберальний Захід. Навколо 
цього протиставлення була вибудувана складна система уявлень і 
стереотипів, що й може бути представлена як державна ідеологія в СРСР. 
Її цілісність не була результатом послідовної реалізації ідей К. Маркса 
про пролетарську революцію та усуспільнення засобів виробництва. 
Крім елементів марксизму, вона водночас включала в себе апологію 
російської державності, з утвердженням ключової ролі Москви; співчуття 
до антиколоніальних рухів Азії та Африки; високу міру мілітаризації всіх 
сфер життя громадян; збереження архаїчних форм соціальної організації 
російської традиційної громади; сакралізацію центральної влади. Ці 
та інші риси комуністичного режиму і його світоглядної основи в Росії 
привели М. Бердяєва до висновку про комунізм як специфічну російську 
форму суспільного устрою, що зберігає зв’язок з історією і традиціями 
Московської Русі та її наступниці – Російської імперії [4]. 
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Нові суспільні уявлення в Україні у перший період незалежності 
будувалися за принципом „від протилежного”. На зміну культу 
майбутнього прийшло звеличення славного минулого; від закритості 
у взаєминах із зовнішнім світом прийшла максимальна відкритість і 
готовність запозичувати усе, що визнається на Заході; від заперечення 
національності як пережитку минулого – до тези про „відродження” 
національної ідентичності як природного шляху до соціальної гармонії, 
культурного розквіту, підвищення добробуту, економічного і політичного 
успіху держави у світі. Дискурс національного відродження при цьому 
переважно розгортається в публіцистичних джерелах (Ю. Бадзьо,  
Л. Лук’яненко, А. Погрібний, В. Яворівський, В. Карпенко, Д. Павличко, 
та ін.), хоча при цьому й його суттєвого впливу зазнали й академічні 
гуманітарні дискурси – передовсім, історичний та літературознавчий, але 
також і культурологічний, політологічний, меншою мірою – соціологічний, 
філософський, юридичний.

Світоглядним стрижнем національно-демократичного проекту 
української державності є уявлення про „природну данність” національного 
зв’язку, значну історичну тяглість української ідентичності та 
імперативне розуміння права на самовизначення. Такий підхід виходить з 
пріоритету „національної волі”над волею особи чи групи [5]. Відтак основні 
орієнтири розвитку спільноти, її політичний, культурний, геополітичний, 
економічний вибір тлумачаться як такі, що детерміновані національною 
історією, національним характером, або ж певними сакральними 
атрибутами національності – долею чи місією спільноти.

У певному сенсі критичним щодо світоглядних засновків українського 
проекту в його класичній романтично-народовській формі є підхід великої 
групи вітчизняних інтелектуалів, що прийняли конструктивістську 
парадигму сучасної західної націології. У своїх дослідження вони ставлять 
під сумнів ті конструкти національної самосвідомості, які апелюють до 
„волі нації”, „одвічного прагнення українського народу” і т.ін. У працях 
Я. Грицака, О. Білого, М. Рябчука, О. Гриценка, О. Забужко, Г. Касьянова 
процес націотворення постає як специфічно модерний і достатньо 
раціональний. Він включає в себе формування національної еліти, 
конструювання нею культурно-історичної тяглості національного буття, 
продукування відповідних смислів і символів, які стають орієнтирами для 
ідентифікації мас із певною мовою, культурною і державною традицією, 
конфесією тощо.

У своїх рефлексіях соціального підґрунтя такого роду колективного 
самопроектування деякі вітчизняні дослідники звертаються до базових 
понять соціальної організації та комунікації. Зокрема, формування націй 
та інших розвинутих людських спільнот розуміється ними як ціннісно 
орієнтована і раціонально організована діяльність, в основі якої лежить 
процес наближення до певного суспільного ідеалу (Г. Дашутін), або 
реалізація певної сукупності суспільних ідей (М. Розумний ).
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Суспільна ідея організовує смислове поле колективної свідомості в 
цілість, а відтак стає дієвим механізмом перетворення дійсності, формує 
її динаміку і надає певного напряму розвитку. Зорганізована навколо ідей 
про власну ідентичність, призначення чи ключовий національний інтерес 
інтелектуальна комунікація є, до певної міри, закритою, внаслідок чого 
відповідна еліта відсторонюється від впливів зовнішнього середовища. Але 
згодом такий етап самоізоляції носіїв ідеї створює нові умови для більш 
ефективного їх включення в систему зовнішніх зв’язків. Адже при цьому 
вони вже виступають не лише як реципієнти певних концептів і ціннісних 
орієнтирів, але і як виразники неповторного досвіду власної спільноти, що 
стає надбанням всієї цивілізації [6, с. 235].

 Усвідомлення свого досвіду як універсально значущого, що 
відображений у „власних” ідеях і стратегіях, вироблених на їхній основі, 
створює передумови для значно інтенсивнішої і продуктивнішої взаємодії 
із зовнішнім світом. Такий підхід позбавляє відчуття невпевненості в собі 
і недовіри до партнера, що породжує страх перед неправильним його 
вибором, чи перед нав’язаними поняттями і цінностями. Запозичені поняття 
і концепції, що потрапляють у внутрішню національну комунікацію ззовні, 
за цих умов, стають органічними складовими частинами внутрішньої 
комунікації, збагачують колективний досвід і підвищують соціальну 
компетентність.

Серед важливих чинників становлення і розвитку українського 
національно-державного проекту окремо відзначається суттєвий вплив 
регіональних відмінностей, що, на думку дослідників, мають передовсім 
історико-культурні витоки, але відображають також соціально-економічні, 
демографічні реалії життя мешканців Центру, Сходу, Заходу України, 
специфіку Криму та ін. При цьому можна цілком погодитися з авторами 
монографічного дослідження „Культурно-цивілізаційний простір Європи 
і України: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку”, про 
те, що „Ще більшу загрозу для української незалежності становить вкрай 
низька („домодерна”) національна самосвідомість населення” [7, с. 351].

За цих умов і відбувається пошук власної української ідеї, що може 
бути визначена як модель колективної самореалізації в контексті сучасної 
світової цивілізації. Ця модель повинна включати в себе „формулу” 
національної ідентичності, що дає відповідь на те, хто такі українці, як 
вони з’явилися як спільнота, які критерії ідентичності є базовими, а які 
змінними, а також – хто може стати українцем і за яких умов. У тлумаченні 
цієї проблеми стикаються два підходи, що представляють різні світоглядні 
засади національного будівництва. Перший, етноцентристський підхід 
визнає національність успадкованою природною характеристикою людини 
і віддає перевагу українцям як „титульній нації” у визначенні орієнтирів 
розвитку України як держави. Другий підхід спирається на поняття т.зв. 
„політичної нації” і визнає всіх громадян держави Україна – українцями, а 
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отже й однаковою мірою відповідальними за національний проект в цілому 
і в окремих його аспектах.

Ця концептуальна відмінність стає майже нездоланною перешкодою 
для національного порозуміння, коли мова йде про конкретні питання 
унормування суспільних відносин та пріоритетів державної політики. 
Такими є питання офіційної мови державних установ, міждержавних 
союзів, історичної пам’яті, культурної спадщини, інформаційної політики 
та ін. Складність проблеми ідентичності, що не може бути однозначно 
розв’язана без суттєвих втрат для громадського спокою і стабільності 
держави, спонукає деяких спостерігачів відмовитися від її постановки в 
принциповій і гостро актуальній площині. Ними пропонується на певний 
час відмовитися від ідеологічного протистояння і зосередити увагу 
держави і громадськості на вирішенні прагматичних завдань державного 
будівництва 

У цьому ж контексті актуалізується концепт „національних інтересів” 
як певного інтегрального чинника, що має об’єктивну природу і однаковою 
мірою стосується кожного члена спільноти, незалежно від ідеологічних 
преференцій, ціннісних установок, і навіть типу ідентичності (І. Бідзюра, 
В. Котельников). На основі артикуляції національних інтересів та 
відповідного стратегування державної політики пропонується вироблення 
оптимальної моделі національного розвитку і вирішення всіх конкретних 
проблем поточної політики.

Втім, є цілком очевидним, що для визначення національних інтересів 
необхідне узгоджене розуміння тієї спільності, чиї інтереси в даному 
випадку розглядаються, а також спільне уявлення про ті процеси, в межах 
яких дані інтереси визначаються і реалізовуються. Тому, в залежності від 
того, яке припущення з цього приводу приймається в якості базового, ним 
передбачаються відмінні моделі самовизначення і реалізації національних 
інтересів. Взаємозалежність цих сфер і рішень, які приймаються в одній 
з них, але неминуче проектуються на іншу, закономірно випливає з 
самого поняття самовизначення. Воно визначається складною динамікою 
внутрішнього і зовнішнього в ідентифікації спільноти. Адже повноцінна 
міжнародна суб’єктність можлива лише за продовженням внутрішньої 
ідентичності та пов’язаних з нею феноменів – патріотичністю еліти, 
суспільним консенсусом з ключових питань, усвідомленням національних 
інтересів і волею до їх реалізації. Як слушно зазначає М. Михальченко, 
„існує ланцюг взаємопов’язаних понять: національний інтерес – 
національний характер – національна ідея – національна культура – 
ідеологія розбудови держави – національна еліта – національні  
лідери”. [8, с. 6]. 

Водночас внутрішній стан національної солідарності є, як 
правило, результатом усвідомлення спільнотою своєї внутрішньо та 
зовнішньополітичної значущості й активності. Патріотизм же в сучасному 
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світі нерозривно пов’язаний з проблемами статусу і престижу національної 
політики, культури, економіки.
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Статтю присвячено теоретико-методологічним аспектам 
дослідження історичного явища націоналізму. Визначено місце 
теорії націоналізму в рамках політичної теорії. Виокремлено 
сім базових положень теорії націоналізму, які визначають її 
пізнавальний потенціал, тобто когнітивну спроможність 
аналізувати, інтерпретувати, прогнозувати. Політична теорія 
визначається як система концептуальних відповідей на різні 
історичні виклики.
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Ключові слова: націоналізм, політична теорія, теорія 
націоналізму, держава, нація, етнос.

The article is devoted to the theoretical and methodological aspects 
of study of the nationalism as a historical phenomenon. Place of theory 
of nationalism within the political theory is defined. Seven basic 
assumptions of the theory of nationalism which define its cognitive 
potential (the cognitive ability to analyze, interpret, predict) were 
singled out. Political theory is defined as a system of conceptual 
responses to various historical challenges.

Keywords: nationalism, political theory, theory of nationalism, 
state, nation, ethnos.

Статья посвящена теоретико-методологическим аспектам 
исследования явления национализма. Определено место 
теории национализма в рамках политической теории. 
Выделено семь базовых положений теории национализма, 
которые определяют ее познавательный потенциал, то есть 
когнитивную способность анализировать, интерпретировать, 
прогнозировать. Политическая теория определяется как 
система концептуальных ответов на различные вызовы 
истории.

Ключевые слова: национализм, политическая теория, теория 
национализма, государство, нация, этнос.

Політична теорія покликана аналізувати, пояснювати, прогнозувати. 
Тому її не слід вважати простою відповіддю на ті чи інші події й явища. В 
такому випадку, йшлося б про звичайне коментування. Справжня теорія 
повинна існувати значно довше від емпіричних обставин, що зумовили 
її появу. Власне кажучи, саме тривалість в історичному часі є одним з 
важливих підтверджень „істинності” певної теоретичної будови. Йдеться 
про спроможність теорії відповідати на нові емпіричні виклики, водночас 
поглиблюючи розуміння подій та явищ минулого, тобто про її ефективність 
у сферах аналізу, інтерпретації, прогнозування. Тут дається взнаки, тобто 
концептуалізується, взаємозв’язок політичної теорії з історією. Людина 
політична мислить в історії і мислить історію, однак саме остання своєю 
об’єктивною невблаганністю визначає чи утримувати ці думки у собі, чи 
ж викинути їх на своє (історії) звалище.

Теорія націоналізму може вважатися підгалуззю політичної теорії. 
Звісно, йдеться лише про один з можливих поділів. Ця теорія націоналізму 
могла б бути розподіленою між іншими підгалузями в рамках інших 
галузевих поділів інших систем знань про політику (зокрема політичної 
науки). Крім того, слід враховувати суттєву міждисциплінарність 
системних уявлень про націоналізм, котрий, як історичне явище, стосується 
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всіх сфер суспільного життя – політики, економіки, культури, права, 
трансформуючи ці сфери в процесі свого глобального розповсюдження. 
Тож і вивчати його належить засобами різних суспільних наук та на ґрунті 
різних ціннісних і пізнавальних систем. Водночас, будь-яке всеосяжне 
історичне явище передусім віднаходить свій прояв саме у сфері політики, 
як сфері конфлікту й діалогу інтересів суспільств, держав, соціальних груп 
та індивідів. Тож і віднесення теорії націоналізму до царини політичної 
теорії є цілком доцільним.

Політичній теорії притаманна складна й багатомірна будова, яка може 
видозмінюватись під впливом багатьох факторів та описуватись в багатьох 
альтернативних концептуальних формах. Загалом, політична теорія дещо 
ширша від політичної науки і політичної філософії та включає надзвичайно 
важливий ідейно-історичний аспект, тобто аспект історії політичних 
вчень. Взаємозв’язок політичної теорії та історії особливо тісний. Тому, 
одним з головних структуротворчих факторів цієї форми політичного 
теоретизування можуть вважатися нові історичні події й явища. Інакше 
кажучи, кожен новий емпіричний виклик історії модифікує внутрішню 
будову політичної теорії. Тож і поява націоналізму на історичній арені 
спричинила появу в рамках політико-історичного дискурсу відповідної 
підгалузі – теорії націоналізму. У цьому сенсі, політична теорія може 
вважатися системою концептуальних відповідей на історичні виклики, а 
теорія націоналізму – однією з таких відповідей. Подібно, відповіддю на 
глобальні процеси демократизації стала теорія демократії.

Теорія націоналізму є концептуалізацією історичного явища 
націоналізму. Йдеться про систему уявлень, яка абстрактно репрезентує 
відповідний історичний феномен. Теорія націоналізму має власну будову, 
яка складається з послідовності базових положень. Кожне з цих положень 
є водночас постулатом (постулатами), пізнавальною схемою (схемами), 
проблемними питаннями (дихотоміями) і тематичними спрямуваннями. У 
своїй сукупності базові положення постають теоретичною відповіддю на 
емпіричний виклик націоналізму – його концептуалізацією. Вони дають 
можливість адекватно зрозуміти це історичне явище і соціальну силу, 
інтерпретувати його історію, аналізувати сучасний стан, прогнозувати 
майбутнє.

Перше базове положення теорії націоналізму стосується його 
еволюції, тобто бачення історичних витоків та історичних перспектив. 
Йдеться про ступінь тотожності етносу й нації, про характер взаємозв’язку 
між цими двома різновидами соціальних систем, про взаємовідношення 
націоналізму етнічного й націоналізму політичного. Проблематика 
співвідношення етнічного й національного доволі складна й суперечлива. 
Саме з цієї проблематики і випливає відомий в теорії націоналізму поділ 
на праймодіалістів і модерністів. Перші вважають, що нації існують 
одвіку, стверджуючи майже цілковиту тотожність етносу й нації, а 
отже етнічного й політичного націоналізму. На думку других, нації 
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постають породженням відносно недавніх історичних часів – періоду 
започаткованого Промисловою, Американською і Великою французькою 
революціями. Згідно з цим поглядом, саме капіталізм породив нації, які до 
того часу існували в „етно-ембріональній” формі. Безумовно, обидві точки 
зору не позбавлені сенсу, адже жодне національне суспільство не може 
не мати хоча б якогось етнічного попередника. На роль „чистих”, тобто 
„безетнічних”, націй можуть претендувати хіба що окремі „заокеанські” 
переселенські суспільства. Втім, вони також компонуються етнічними 
групами, в них також існують міжетнічні конфлікти, їм також притаманне 
мовне й етнокультурне розмаїття.

Нація як така і етнос як такий – це ідеальні типи, котрі в реальному 
політичному та історичному житті ніколи не існували. Тому політична теорія 
лише конструює ці суто теоретичні моделі, зосереджуючись переважно на 
характерові взаємозв’язку між ними. Сам цей взаємозв’язок є еволюційним, 
оскільки нація історично випливає з етносу, а націоналістичний рух це 
процес переходу з етнічного стану в стан національний. Тому й рішення 
може бути винятково діалектичне: кожна нація етнічна (більшою чи 
меншою мірою), а етнос національний (принаймні потенційно). Мова може 
йти лише про різні структурні пропорції, в яких співвідносяться етнічні 
й національні елементи – про нації з більшою або меншою етнічною 
домішкою, про більш або менш тісний зв’язок національних суспільств зі 
своїми етнічними попередниками. Варто окремо наголосити на тому, що 
аргументи модерністів у цілому не позбавлені сенсу, оскільки націоналізм 
приходить в історію разом з появою масових, ринкових, демократичних 
суспільств. Він постає формою, покликаною впорядкувати ці суспільства 
[1, c. 73]. Повноцінний націоналізм в строкатих, ієрархічних, станових 
(зокрема феодальних) суспільствах навряд чи можливий. Зокрема, 
націоналіст є одним з найбільш послідовних опонентів елітариста.

Еволюційний взаємозв’язок між етносом і нацією не слід розуміти лінійно 
та односторонньо. Він цілком може бути і зворотнім. Йдеться про, поки що 
гіпотетичну, ситуацію деволюції нації до стану етносу, тобто про зворотне 
згорнення нації в етнос. Подібна ситуація є вкрай загрозливою, адже 
міжетнічним відносинам властива суттєва конфліктогенність. Натомість, 
відносини між націями, хоча й вони також не позбавлені конфліктності, 
створюють кращі передумови досягнення політичної стабільності в 
рамках відносин між національними державами. Крім того, деволюція, 
тобто зворотне еволюції структурне згорнення, нації до стану етносу 
може автоматично спричинити втрату всіх тих здобутків, які приносить 
із собою націоналізм. Серед цих здобутків: розвинений національний 
ринок, національна демократія, національна держава. Плутана й строката 
етнічна мозаїка навряд чи буде кращою від структурованих відносин між 
розвиненими націями та їх державами.

Друге базове положення теорії націоналізму стосується культурної 
(ширше – ціннісно-духовної) природи цього історичного явища та 
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соціальної сили. Зокрема, йдеться про роль символів у творенні націй 
та їх держав [2, с. 47]. Справді, роль символічних будов є надзвичайно 
важливою в конструюванні нації (згідно з думками більшості теоретиків 
націоналізму, саме про конструювання і йдеться). Доволі часто, 
тексти з цієї підгалузі політичної теорії нагадують літературознавчі 
дослідження, зайвий раз підтверджуючи роль поетів та митців у творенні 
національних суспільств. Водночас, цю роль не варто перебільшувати, 
адже зазвичай вона є відповіддю на жорсткі виклики політики, економіки, 
історії. Прихід мас до політичного та економічного життя, тобто поява 
суспільств масової політичної й економічної участі, неминуче породжує 
потребу в їх внутрішньому об’єднанні і згуртуванні. Одним зі шляхів 
такого об’єднання й згуртування є вироблення колективних символів, а 
націоналізм – їх потужне й надійне джерело. Тож і природа його духовна 
та ціннісно-культурна. Націоналізм є духовно-культурною силою, 
покликаною об’єднати й згуртувати масові суспільства. Національне 
суспільство історично заступає суспільство феодальне – строкате (в 
тому числі етнічно), ієрархічне, елітаристське. Тому й націоналізм слід 
вважати гомогенізуючою силою, яка шляхом вироблення й застосування 
символічних конструктів робить різнорідні донаціональні суспільства 
національно однорідними.

Націоналізм засобом культури змінює політику й економіку. Він 
ціннісно-духовний за своєю природою. Через те, питання цінностей є 
настільки важливим у розумінні й практикуванні націоналізму [3, с. 14]. 
Водночас, його не варто уподібнювати простим ідеологіям. Передусім, 
йдеться про глобальні ідеології – лібералізм, комунізм, фашизм, 
консерватизм. Щодо цих глобальних ціннісних формацій, ставлення 
націоналізму є водночас індиферентним та інструменталістським. Інакше 
кажучи, націоналізму байдуже, які ідеологеми використовувати задля 
досягнення своїх цілей. Останні ж диктуються його базовими цінностями –  
рівність, державність, максимально високий статус національної держави 
в міжнародних відносинах. Для націоналіста, всі ці ідейні будови й 
ціннісні системи підпорядковані саме реалізації трьох головних цінностей 
націоналізму.

Третє базове положення теорії націоналізму стосується його 
універсалістського характеру. В рамках зазначеного положення, 
вирішується питання поширеності націоналізму та придатності для різних 
народів світу. Чимало критиків цього історичного явища й соціальної 
сили вважають його геополітично та цивілізаційно обмеженим, тобто 
таким, що мало підходить більшості народів та країн світу. Націоналізм 
має етнічне походження, а тому може справляти враження сили, що 
спрацьовує на роз’єднання й ізоляцію. Це пов’язано з тим, що кожна 
система етнічних цінностей є своєрідною і мало подібною до інших етнічних 
систем. Крім того, націоналізм виник і сформувався в Європі, що може 
породити думку стосовно його виняткової придатності для європейських 
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народів. Тут слід зауважити, що кожна людина також є своєрідною в 
антропологічному, психологічному і духовному сенсах. Однак, це не 
може слугувати аргументом проти концепції прав людини. В своїй основі, 
будь-яке суспільство містить два структурних елементи – формально-
нормативний та реально-історичний. Ці елементи накладаються, однак, у 
різних соціумах, рівень їх взаємного проникнення відрізняється. Подібно й 
націоналізм інтегрований до реально-історичного життя певних суспільств 
різною мірою.

Універсальність націоналізму, як форми соціальної організації, не 
виключає того, що він може цілковито прищепитися в одних суспільствах 
і лише частково в інших. Подібна універсальність передбачає глобальну 
поширеність, а не цілковиту придатність для всіх суспільств. Якоюсь 
мірою, націоналізм є більше глобальною трансформуючою силою, ніж 
універсальною формою соціальної організації. Він докорінно змінює життя 
окремих суспільств, роблячи їх або цілковито, або частково, національними. 
На користь універсальності націоналізму свідчить той історичний факт, 
що жодне сучасне суспільство не існує поза ним і мусить враховувати 
цей фактор у своєму політичному та економічному житті. Доволі часто 
націоналізм як такий заперечується конкретним націоналізмом. Стосовно 
аргументу щодо цілковито європейського походження й придатності 
націоналізму, слід зауважити, що це ж саме походження має значна 
частина матеріальних і культурних цінностей людства. Зокрема, мало 
хто, окрім заскорузлих реакціонерів, може говорити про непридатність 
для всього людства сучасної науки, яка виникла і сформувалася в Європі.

Четверте базове положення теорії націоналізму стосується уявлень 
про це історичне явище й соціальну силу глобального масштабу як про 
джерело влади й конфліктів. Питання конфліктогенності націоналізму є 
вкрай гострим, адже доволі часто саме його звинувачують у спричинені 
розколів та підриві стабільності й миру, змальовуючи, пропагандистськими 
засобами, якоюсь демонічною руйнівною силою. Націоналізм перетворився 
на важливий фактор політичного життя людства, оскільки став потужним 
генератором владних ресурсів, а влада, як відомо, є головним предметом, 
засобом і метою політичної взаємодії. Національні почуття об’єднують 
і згуртовують суспільство, багаторазово перемножуючи його владний 
потенціал силою колективної солідарності. Ідея щодо якоїсь особливої 
конфліктогенності міжнаціональних відносин безпосередньо випливає 
з політичної потужності та історичної ролі націоналізму. Власне, це в 
людській природі – боятися будь-якого джерела сили. Страхи пов’язані 
з націоналізмом є просто страхами і не більше. Подібним чином бояться 
блискавок, хоча й вони вбивають не так вже й багато людей, принаймні, 
значно менше, ніж їх гине в дорожньо-транспортних пригодах. Кількість 
жертв різноманітних соціальних лих і природних катастроф значно 
перевищує кількість жертв міжнаціональних конфліктів. Крім того, 
слід зауважити, що міжетнічні відносини значно конфліктогенніші 
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ніж відносини між націями. Тож і націоналізм є, переважно, силою 
впорядковуючою, а не руйнівною.

П’яте базове положення теорії націоналізму стосується його 
державоцентричного характеру. Однією із суперечностей та проблемних 
питань, що випливають з цього положення є проблема співвідношення 
етнічного та політичного націоналізму, котру ширше слід розуміти як 
проблему співвідношення ірраціонально-органічних та раціонально-
інституційних елементів формування націй та їх держав. Справа 
націоналізму, як і будь-яка інша справа, мусить містити в собі певні 
рубіжні моменти. Для націоналізму таким моментом є розбудова власної 
держави. Саме питання державності є головною ідентифікуючою ознакою, 
що дає можливість відрізнити націоналізм від різноманітних етнічних 
рухів. Загалом, якби не існувало прагнення створити власну державу, то 
не існувало б і націоналізму. У вузькому розумінні, він може визначатися 
як рух певної етнічної групи за створення власної держави, яка, в процесі 
цього руху, стає повноцінною нацією. Держава, сама по собі, є досить 
раціональною соціальною організацією, хоча легітимізуватись вона може 
в різні, навіть найірраціональніші, способи. Тож державність, якщо її 
підтримано та легітимовано національними символами й почуттями, 
зміцніє та розширить базу лояльності.

Шосте базове положення теорії націоналізму стосується різновидів 
цього історичного явища й соціальної сили. Подібно тому як головним 
доказом існування окремої мови є наявність в її рамках різних 
діалектів, так й існування націоналізму, як цілісного історичного явища, 
підтверджується наявністю його різновидів. Загалом, виокремлюються 
чотири типи націоналізму: державницький, культурний, ідеологічний, 
східний (модернізаційний) [4, с. 153]. Цих типів може бути і більше, 
головним залишається сама можливість типологізації, яка засвідчує 
цілковиту вкоріненість цього історичного явища в соціальній реальності. 
Інакше кажучи, розмаїття форм певного історичного явища свідчить на 
користь його суспільної повноцінності та укоріненості в історії.

Існування різних типів націоналізму передбачає різні типи 
взаємовідносин національної держави й національного суспільства, котрі 
можуть доповнювати одне одного, компенсуючи свої вади (національна 
держава розвиває національне суспільство або ж національне суспільство 
розвиває національну державу), а можуть і перебувати в конфлікті 
(йдеться про різні випадки денаціоналізації та національної зради). 
Творення націй і національних держав відбувається в різних історичних 
контекстах. Тож і націоналізм, як соціальна сила, що це творення здійснює, 
може набувати різних форм. Водночас, слід враховувати структурний 
потенціал самого історичного явища, котрий буває більшим або меншим, 
тобто містить у собі більшу або меншу кількість можливих форм самого 
себе.
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Сьоме теоретичне положення теорії націоналізму стосується 
ціннісних та організаційних альтернатив цьому історичному явищу 
й соціальній силі. Націоналізм є історичним явищем, тобто явищем 
минущим, яке виникло в історії і свого часу відійде в минуле. Крім того, 
нації та національна ідентичність не єдині форми групової організації 
та ідентифікації в сучасному суспільному житті. Націоналізм виник 
і розгортався у складному соціальному середовищі, накладаючись 
та взаємодіючи з іншими організаційними й ціннісними елементами 
суспільних відносин. Зокрема, важливі теоретичні та практичні імплікації 
містить у собі проблематика взаємовідношення націй і класів, національної 
і класової ідентичності. Особливо це питання загострилось за часів 
біполярності, хоча актуальності набуло одразу після Великої французької 
революції. Нині питання співвідношення класового й національного 
зберігає своє значення, залишаючись відкритим [5, c. 98]. В критичних 
історичних ситуаціях, коли людина політична постає перед необхідністю 
вибору, вона неминуче звертається до ієрархії пріоритетів, які скеровують 
її діяльність в суспільному житті. „Що обере ця людина і вірність якій 
соціальній групі – національній, релігійній (цивілізаційній), класовій, 
становій, професійній тощо – вона збереже?” Відповідь на це питання 
може бути як радикальною й одномірною, так і складною й компромісною.

Відомо, що радикальні рішення призводять до радикальних наслідків. 
Подібні безкомпромісні рішення зазвичай приймаються у вкрай 
конфліктних ситуаціях, загострюючи протистояння, поглиблюючи 
розколи, породжуючи нові конфлікти. Звичайно, бувають порогові 
політичні становища, коли компроміс і неможливий, і неприпустимий. 
Однак, умиротворююча логіка політичного життя, зумовлена його 
комплексністю, спонукає до компромісів та нейтралізує будь-який 
радикалізм. Тому, людина-політична навряд чи здатна зректись 
хоча б одного аспекту своєї багатомірної ідентичності. Йдеться про 
ситуацію „перехресної лояльності”, коли будь-який індивідуальний 
суб’єкт суспільних відносин водночас належить до різних соціальних 
груп, зберігаючи більший або менший ступінь лояльності кожній з них. 
Подібне „структурне розташування” робить людину політичну більш 
миролюбною і схильною до компромісів, спонукаючи балансувати між 
різними ціннісними, стратифікаційними, інституційними елементами 
свого суспільного середовища. Інакше й не може бути, адже нині у світі 
просто не існує безкласових національних суспільств, позанаціональних 
стратифікаційних ієрархій чи цивілізаційних (релігійних) формацій, які 
б не складалися з представників різних націй.

Безперечно, існують критичні історичні ситуації, в яких вибір слід 
робити на користь одного з аспектів свого складного соціального середовища 
і своєї комплексної ідентичності. Проте, подібний вибір не передбачає 
цілковитого зречення решти аспектів середовища й ідентичності. В 
разі такого зречення, формується одномірна людина – ідеальний член 
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тоталітарного суспільства і об’єкт тоталітарних маніпуляцій. Тому 
повноцінна й розвинена особистість завжди багатомірна. В ній більш або 
менш гармонійно поєднані національна, класова, цивілізаційна (релігійна) 
ідентичності. Причому, чим більше таких ідентичностей і чим гармонійніше 
вони поєднуються, тим більш гармонійною і розвиненою може вважатись 
сама особистість. Подібно й з національною ідентичністю. Вона також 
багатомірна і компонується елементами, кількість яких постійно зростає, 
вимагаючи дедалі більших і більших зусиль від тих, хто прагне зберегти 
свою національну належність. Підхід в рамках котрого цю належність 
намагаються визначити якимось одним фактором, наприклад мовним 
чи територіальним, є доволі вузьким. У разі сповідування цього підходу, 
звужується база лояльності певної національної держави та коло 
солідарності відповідної їй нації.

Національна належність передбачає набір певних ідентифікуючих 
ознак, який, до того ж, постійно зростає. Тому й віднести себе до певної 
нації в попередні історичні епохи було легше ніж зараз. У наш час, 
національна самоідентифікація вимагає важкої духовної роботи, постійної 
самооцінки та співвіднесення себе з різними елементами свого соціального 
середовища. Нині той, хто категорично і безапеляційно заявляє – „я 
націоналіст” – може помилитись і виявитись кимось іншим. Крім того, 
бути тільки націоналістом неможливо. Особливо це стосується європейця 
культурного, в духовному устрої котрого національна й цивілізаційна 
належність взаємопов’язані. Інакше кажучи, у Європі не можна не бути, 
принаймні якоюсь мірою, націоналістом, а з іншого боку, належність до 
певної європейської нації передбачає причетність до наднаціональних 
(космополітичних й універсальних) цінностей європейської цивілізації. 
Саме в Європі протиставлення національної й цивілізаційної ідентичності 
виглядає штучним.
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Феномен міжнародно-політичної 
консолідації

Микола Фесенко, 
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старший науковий співробітник 
Інституту світової економіки 

та міжнародних відносин НАН України

Представлено докладний аналіз теоретичних аспектів 
функціонування феномену консолідації учасників міжнародної 
системи. Розглядаються особливості використання терміну 
„консолідація”. Доведено, що консолідація учасників міжнародної 
системи є необхідною умовою подолання та запобігання кризових 
явищ глобального рівня.

Ключові слова: консолідація, консолідологія, міжнародна 
система, учасники міжнародної системи, криза світоуправління, 
модернізація.

A detailed analysis of the theoretical aspects of the phenomenon 
of international system participants’ consolidation is presented. The 
features of the use of the term „consolidation” are viewed. It is proved 
that the consolidation of the participants of the international system 
is a necessary condition for overcoming the crisis and prevent¬ing it 
on a global level. 

Keywords: consolidation, konsolidology, the international system, 
the participants of the international system, the crisis of world man-
agement, modernization.

Представлен подробный анализ теоретических аспектов 
функционирования феномена консолидации участников 
международной системы. Рассматриваются особенности 
использования термина „консолидация”. Доказано, что 

20



консолидация участников международной системы является 
необходимым условием преодоление и предотвращение кризисных 
явлений глобального уровня.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  к о н с о л и д а ц и я ,  к о н с о л и д о л о г и я , 
международная система, участники международной системы, 
кризис мироуправления, модернизация.

На сучасному етапі розвитку суспільства в епоху глобалізації постає 
питання про консолідацію світового співтовариства для вирішення багатьох 
нагальних питань. Термін консолідація (від лат. consolidatio – зміцнювати, 
зрощувати, об’єднувати) зустрічається досить часто в різних контекстах. 
Найбільш розробленими і використовуваними є концепції консолідації 
демократії, консолідації громадянського суспільства, консолідації зусиль 
світового співтовариства проти тероризму і розповсюдження ядерної 
зброї, консолідації для запобігання та подолання техногенних, екологічних 
катастроф.

Комплекс кризових явищ в самих різних сферах і на різних рівнях, 
від локального до глобального свідчить про нездатність, через відсутність 
необхідних механізмів, світової спільноти подолати кризу, яку можна 
вважати глобальною системною кризою або кризою світоуправління. 
Таким чином, сучасна кризова ситуація на глобальному рівні настійно 
вимагає пошуку засобів і факторів, що сприяють стабілізації соціально-
економічних і політичних відносин, консолідації суспільних сил і всіх 
учасників міжнародної системи – держав, міжнародних організацій, 
транснаціональних корпорацій і найвпливовіших індивідуумів.

В цьому контексті згода, консенсус і соціальне партнерство є 
об’єктивно необхідними передумовами подальшого розвитку світової 
спільноти. Необхідно зазначити, що в цілому консолідація розглядалася 
фрагментарно в різних контекстах з метою подолання тих чи інших проблем 
в основному на локальному, регіональному і рідше на глобальному рівні, 
тільки в контексті ізольованих кризових наслідків. Однак комплексно на 
глобальному рівні в якості консолідації основних міжнародно-політичних 
акторів для подолання глобальної системної кризи вона не розглядалася.

Враховуючи вищезазначене автор розуміє під терміном „консолідація” –  
об’єднання зусиль учасників міжнародних відносин, спрямованих 
на подолання існуючих та запобігання можливих кризових явищ на 
глобальному рівні регулювання міжнародною системою з метою її 
подальшого стабільного розвитку. Важливим елементом консолідації є 
згода, яка заснована на довірі і бажанні стабільного світового розвитку 
акторами системи міжнародних відносин.

На рубежі XX і XXI ст. міжнародна система опинилася в ситуації 
надзвичайно гострої системної кризи, що охопила всі сфери життя 
суспільства, держави та особистості, що зумовило пошук інноваційних 
шляхів і способів виходу з неї. Кризовий стан суспільства, в цілому, 
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на глобальном рівні настійно вимагає зміни всієї системи цінностей і 
функціонуючих політичних інститутів, гострої необхідності демократичної 
глобальної перебудови міжнародної системи.

На сьогодні перспективу виведення світової спільноти з кризи 
пов’язуємо з політичною модернізацією, яка, як і інша модернізація, 
неминуча і необхідна. Без політичної модернізації міжнародної системи 
можливості подолання глобальної системної кризи уявляються 
ілюзорними. Правильно обраний напрям політичної модернізації 
міжнародної системи може стати визначальним чинником консолідації 
її учасників.

Консолідація учасників сучасної міжнародної системи на даний 
момент носить фрагментарний характер через неефективно існуючих 
механізмів, діяльності міжнародних організацій, в першу чергу ООН, 
а також міжнародних груп: Великої вісімки та двадцятки (G-7, G-20), 
провідних ТНК, самих впливових і багатих індивідів. За наявності 
політичних умов, їх подальшому вдосконаленні з урахуванням наявних 
загальних і специфічних факторів консолідація може набути цілісного 
характеру, переважно за основними напрямами і стратегіями політичного, 
соціально-економічного та етнокультурного розвитку. Необхідною 
умовою консолідації є наявність механізмів духовно-ціннісного впливу, 
здатного гуманізувати та інтегрувати учасників міжнародних відносин 
в єдиний цілісний соціальний організм, заснований на спільності ідей, 
поглядів і позицій щодо вирішення ключових проблем. Необхідним також 
є прийняття політичної стратегії, визначальної єдиної цілі, узгодженість 
інтересів, компромісний і консенсусний характер вирішення  проблем і 
протиріч, що виникають.

На основі спільної стратегії повинні бути вироблені організаційно-
управлінські механізми, що забезпечують узгоджену і цілеспрямовану 
діяльність усіх міжнародно-політичних акторів, утвердження системи 
політико-адміністративного управління міжнародною системою. 
Консолідації повинна сприяти загальне визнання найважливіших 
корінних положень міжнародної системи, діяльності її інститутів. 
Досягнення консолідації світової спільноти має стати завданням 
виняткової важливості. Адже складність вирішення цієї проблеми полягає 
ще й у тому, що саме людство ділиться на багато верств, рубежами яких 
є нерідко політичні погляди, економічні інтереси, конфесійні відмінності, 
національна приналежність, геополітичні домагання тощо. Така строкатість 
в глобальному суспільстві не може не стати чинником посилення протиріч 
у світовому співтоваристві. Звідси маємо відсутність благих намірів одних 
країн по відношенню до інших. Одним словом слід констатувати, що 
нинішній світ ще не навчився створювати взаємоприйнятний, політичний, 
економічний, конфесійний і інший клімат. 

Оскільки з розвитком глобалізаційних пріоритетів різноманіття 
світу не зникає, а, навпаки, все більше стає зримим і відчутним, то 
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посилюються всілякі суперечності, особливо, коли мова йде про інтереси 
транснаціональних корпорацій та інших великих монополій, які зайняті 
в сферах стратегічних ресурсів, насамперед енергетичних. За таких умов 
дуже важливо, щоб були знайдені компроміси цих зростаючих інтересів 
на користь досягнення міжнародного консенсусу, що забезпечує мир 
і безпеку в усіх його вимірах, як національних, так й регіональних. Це 
необхідно ще й тому, що в даний час всупереч здоровому глузду все ще 
спостерігається тенденція контролю, що істотно посилюється деякими 
країнами над джерелами дешевої і найбільш доступної природної 
та іншої енергетичного сировини. Тим часом інтереси миру і безпеки 
вимагають, щоб будь-які геополітичні пріоритети країн чи союзів держав 
задовольнялися цивілізовано, з дотриманням принципів не тільки так 
званого „правила гри”, а й насамперед міжнародного права. В іншому 
випадку людство своїми не обдуманими діями стимулюватиме формування 
нових терористичних центрів і вогнищ міжнародної напруженості [1].

Протягом останнього часу значно зросла кількість публікацій та 
наукових досліджень, присвячених вивченню та аналізу різних сторін 
і рівнів консолідації. Однак, необхідно відзначити, що в контексті 
консолідації учасників міжнародної системи на глобальному рівні дана 
проблематика поки залишається слабо вивченою. В цьому контексті 
наукова проблема нашого дослідження обумовлена недостатньою 
розробленістю феномена консолідації суспільства в цілому, зокрема її 
політичних аспектів, і вимогою пошуку перспектив процесу консолідації 
учасників міжнародних відносин.

Аналізуючи наукову літературу з проблеми національної консолідації, 
варто зауважити, що практично відсутні дослідження, які б комплексно 
розглядали теоретичні основи національної консолідації, фактори, шляхи 
і методи її досягнення. Найчастіше проблема національної консолідації 
розглядається в контексті соціальних процесів, розвитку національних 
рухів, у вивченні проблеми національної безпеки. Розглядаючи рівень 
наукової розробленості досліджуваної проблеми, варто відзначити, що в 
політологічній літературі вивчення процесу консолідації є відносно новим, 
хоча на ранніх етапах розвитку політичної думки вчені та політичні діячі 
розглядали різні шляхи забезпечення єдності держав, і головний акцент 
робився на політичній та етнічної консолідації суспільства.

В цьому контексті підкреслимо необхідність політичної модернізації 
існуючих механізмів глобального регулювання в якості найважливішої 
умови консолідації учасників міжнародних відносин. Значний внесок 
у розробку проблем політичного розвитку, політичного моделювання, 
політичної трансформації, політичної адаптації, на наш погляд, внесли, 
передусім, такі зарубіжні вчені, як: Г. Алмонд, Д. Аптер, Р. Арон, Д. Белл, 
С. Блек, Дж. Біндер, Т. Веблен, С. Верба, Р. Інглхарт, Д. Коуелман, Дж. Пай, 
Т. Парсонс,  М. Леві, У. Ростоу, А. Турен, Ю. Хабермас, T. Ейзенштадт,  
В. Цапф тощо.
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Важливим аспектом при вивченні феномену консолідації є методологічна 
основа теорії політичної модернізації - концепції Ф. Тенісу, М. Вебера, 
Е. Дюркгейма, Т. Парсонса, А. Турена. У цьому зв’язку відзначимо, що 
зазвичай поняття „політична модернізація” вживають стосовно органів, 
що здійснюють перехід до індустріального суспільства і демократичного 
політичного устрою. У цьому випадку підкреслюється, що політична 
модернізація - це імпортування традиційними суспільствами нових 
соціальних ролей і політичних інститутів, що сформувалися в рамках 
західних демократій. Виникнувши як теоретичне обслуговування політики 
Заходу стосовно держав, концепція політичної модернізації, в кінцевому 
підсумку, перетворилася на обґрунтування загальної моделі процесу 
цивілізації, сенс якої в описі характерних рис і напрямків переходу від 
традиційного до раціонального суспільства.

У цьому зв’язку слід підкреслити важливе значення цивілізаційного 
підходу до проблеми модернізації Ш. Ейзенштадта, викладеного ним 
у книзі „Революції і перетворення товариств. Порівняльне вивчення 
цивілізацій” (1999 р.) Учений вніс великий внесок у розробку теорії 
модернізації, цивілізації і революції. Він виділив основні протиріччя 
модернізації, що дозволило автору розробити основи для створення її 
багатовимірної моделі, яка розкриває різні сторони впливу модернізації 
на характер суспільного розвитку, її взаємозалежність з проблемою 
консолідації суспільства, а також підкреслити, що модернізація є 
багатовимірним, суперечливим процесом і тому її не можна зводити лише 
до засвоєння досягнень західних країн [2].

Інший теоретик модернізації, С. Блек, розглядав модернізацію як 
адаптацію традиційних інститутів до нових функцій, які відображають 
безпрецедентне зростання людського знання, що дозволяє встановити 
контроль над навколишнім середовищем [3, c. 78, с. 46]. М. Леві трактував 
модернізацію як „загальну соціальну революцію”, що заходить настільки 
далеко, наскільки це можливо без руйнування самого суспільства [4, c. 735]. 
Д. Джермані в свою чергу зазначав, що аспекти модернізації складають 
процес єдиної структурної зміни суспільства, які невіддільні один від 
одного [5, c. 17, с. 21].

Сучасні проблеми політичної модернізації, її впливу на суспільний 
розвиток, примусової демократичної адаптації, шляхи консолідації 
суспільства представлені в монографіях і статтях російських дослідників: 
А. Вишневського, О. Гаман-Голутвіна, С. Каспе, В. Красілицікова,  
Г. Купряшіна, Н. Наумової, А. Панаріна, В. Пантано, Є. Строєва,  
В. Тишкова, А. Чешкова, В. Ядова.

Важливе місце при вивченні такого поняття, як консолідації 
складають роботи, що дозволяють осмислити політичний феномен і 
процес консолідації. Серед них виділяються праці зарубіжних класиків 
і сучасників: X. Арендта, У. Бека, М. Вебера, Р. Даля, К. Лефора,  
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Н. Макіавеллі, К. Шмітта. Необхідно також відзначити роботи російських 
учених: Т. Алексєєвої, І. Ільїна, Л.  Гумільова, І. Василенко та ін.

Значущою теоретичною складовою для дослідження феномену 
консолідації стали роботи вчених, які присвячені новому напрямку 
в політичній науці - консолідологіі. Серед них монографії та статті  
Т. Карла, Г. О’Доннелла, С. Фіша, Ф. Шміттера. Навколо правомірності і 
значущості консолідологіі ведуться суперечки. Ряд російських політологів, 
таких як В. Гельман, В. Лагасін, М. Лебедева, А. Мельвіль, В. Пантін 
висловлюють думку про вузькість напрямку, оскільки здебільшого 
феномен консолідації розглядається в рамках переходу до демократії.

Проблема консолідуючої ролі громадянського суспільства є однією 
з центральних у роботах таких російських авторів, як А. Ахієзер, 
Г. Вайнштейн, В. Вітюк, Є. Герасимов, А. Данилов, М. Ільїн, І. Клямкін,  
В. Лапкин, В. Пантін, М. Кудряшова, В. Лук’янов, С. Михайлова, І. Паніна, 
С. Перегудов, М. Рац, Б. Слєпцов, Г. Копилов, С. Тарутін, В. Стьопін,  
В. Толстих, І. Шапіро, Т. Янсон.

До числа західних авторів, дослідницький інтерес яких також 
знаходиться в рамках проблем консолідації громадянського суспільства, 
відносяться Е. Геллнер, Х. Зандкюлер, Дж. Л. Коен, Е. Арато, Ю. Ґабермас, 
Х. Арендт, У. Кімплін, Р. Хайєк, С. Хантінгтон, А. Макінтайр, А. Турен, 
М. Уольцер, А. Мелуччі, Дж. Роулз, М. Бернард, Дж. Коен, В. Павло,  
Дж. Лінц, М. Платтнер, М Вользер. Роботи цих дослідників присвячені 
аналізу явища консолідації громадянського суспільства. Однак цілісний 
підхід до консолідації передбачає не тільки опис основних елементів 
консолідованого суспільства, необхідним є також аналіз механізмів, 
напрямів і факторів даного процесу, дослідження яких недостатньо 
розроблено.

Таким чином, в науковій політологічній і соціологічній літературі 
вивчення феномена та процесу консолідації є відносно новим і в сучасній 
зарубіжній та вітчизняній політології відзначається зростаючий інтерес 
до даної проблеми. Зміни в суспільному розвитку зробили проблему 
консолідації необхідною умовою регулювання загальнолюдських 
відносин. Ці зміни обумовлюють тенденцію консолідації стати політичною 
необхідністю заради стабільного розвитку всього світового співтовариства.

Наростання глобальних проблем і необхідність їх спільного 
вирішення актуалізують консолідацію міжнародних акторів. У світовому 
співтоваристві починає формуватися новий розклад сил, виникають різні 
підходи до насущних проблем, посилюються суперечності, розпалюються 
вогнища напруженості, спалахують різноманітні конфлікти. У 
короткостроковому плані консолідація демократії залежить від здатності 
політиків і громадян знайти шляхи вирішення існуючих між ними 
внутрішніх конфліктів з приводу норм і процедур. В довгостроковому 
плані консолідація залежить від зовнішнього впливу, який заснований 
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на обраних нормах політичного курсу і чинить вплив на різні групи 
суспільства, що подає надії стати цивільним.

Консолідація учасників міжнародних відносин в сучасних умовах 
залишається головним соціально-політичним завданням розвитку світової 
спільноти. Вирішення цього не простого завдання одночасно залежить від 
теоретичного осмислення даного феномена і від об’єднання зусиль світової 
спільноти в ім’я виходу його з кризи, подальшого розвитку демократії при 
збереженні та повазі унікальних історичних цінностей і традицій різних 
народів, для чого в суспільстві повинні бути створені політичні умови та 
чинники консолідації.

Як політичний феномен консолідація світового співтовариства 
представляє собою об’єднання учасників міжнародної системи, 
яка заснована на ціннісній згоді в контексті розуміння назрілих 
загальнозначущих проблем і цілей,  пов’язаних з їх здатністю. В результаті 
політичний процес консолідації світової спільноти повинен привести 
до позитивних змін у політико-владних та громадських структурах, 
забезпечити сталий розвиток міжнародної системи. Консолідація світового 
співтовариства може бути обумовлена як позитивними, так і негативними 
чинниками, особливостями та умовами функціонування і розвитку світової 
спільноти. У цілому, поки можна говорити про здійснення фрагментарної 
консолідації.

Політична система володіє широкими можливостями в створенні умов 
для позитивного суспільного розвитку. У сучасній міжнародній системі 
спільна робота держав, міжнародних організацій, ТНК, політичних і 
громадських об’єднань дозволить вести більш скоординовану політику в 
усіх сферах суспільного життя, створювати правові та суспільні механізми 
регулювання і, таким чином формувати політику консолідації. Злагоджена 
робота основних політичних суб’єктів стає реальною умовою консолідації 
в процесі не часткової, вимушеної, а постійної взаємодії, на основі базових 
інтересів світового співтовариства.
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У статті досліджуються тенденції змін традиційних 
механізмів, каналів вироблення та реалізації політичних рішень 
через впровадження концепції публічної політики. Доведено, що 
суб’єктами публічної політики є не лише державні органи, але й 
інститути громадянського суспільства, органи самоорганізації, 
громадяни.  

Ключові слова: публічна політика, державна політика, 
політична участь.

Tendencies of changes of traditional mechanisms, channels of 
policy decisions making and implementation by introducing the con-
cept of public policy are examined in the article. It is proved that the 
subjects of public policy are not only state bodies but also civil society 
institutions, self-organization bodies, citizens. 

Keywords: public policy, state policy, political participation.

В статье исследуются тенденции изменений традиционных 
механизмов, каналов выработки и реализации политических 
решений путем внедрения концепции публичной политики. 
Доказано, что субъектами публичной политики являются не 
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только государственные органы, но и институты гражданского 
общества, органы самоорганизации, граждане.

Ключевые слова: публичная политика, государственная 
политика, политическое участие.

Постановка проблеми. Сучасна українська політика відзначається 
низьким рівнем довіри громадян, що спричинено вузькопартійним, 
кулуарним, бюрократичним характером процесу розробки та прийняття 
політичних рішень. В свою чергу, концепція публічної політики передбачає 
відмову від традиційного розуміння і здійснення політики. Аналізуючи 
праці західних дослідників, варто зазначити про особливості перекладі 
слова „політика”, адже на відміну від української мови, в англійській 
існує два слова – „politics” та „policy”, які перекладаються однаково 
– „політика”. Англомовні науковці політику як боротьбу за владу 
позначають словом „politics”, а „policy” означає здійснення політики на 
різних суспільних та адміністративних рівнях [2]. Таким чином,  публічна 
політика не є боротьбою за владу чи процесом прийняття політичного 
рішення вертикального спрямування, яке формується адміністративними 
органами без максимального врахування різного роду інтересів. Публічна 
політика базується на участі громадян та їхніх об’єднань в політичному 
процесі країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи сутність 
поняття публічна політика, варто, перш за все, вказати на зарубіжних 
дослідників Р. Гудін, Дж. Кларк, Г. К’юріан, М. Моран, К. Паттон, М. Рейн, 
Д. Савіцкі, які заклали теоретичні основи досліджуваного політологічного 
явища. Вітчизняні науковці (О. Дем’янчук, Т. Діхтяр, О. Лазарєва,  
В. Нанівська, С. Ситник, С. Телешун, А. Чемерис) також виявляють 
помітний інтерес до  окресленої проблематики.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. На сьогодні 
в Україні сфера здійснення політики відзначається низьким рівнем 
ефективності та спадом довіри населення до політичних інститутів. Політичні 
рішення не завжди приносять бажаного результату та відповідають вимогам 
часу. Реальність вимагає наукового обґрунтування концептуальних засад 
вироблення та здійснення публічної політики. Для дослідження цього 
питання звернулися до праць зарубіжних та українських науковців, які 
аналізують лише певні аспекти загальної проблеми. У наукових вітчизняних 
розробках відсутнє цілісне бачення сутності концепції публічної політики.

 Метою є здійснення вітчизняного політологічного дискурсу поняття 
„публічна політика”.

Відповідно до поставленої мети необхідно вирішити першочергові 
дослідницькі завдання:

 • з’ясувати сутність поняття „публічна політика”; 
 • дослідити різні підходи до вивчення цього явища;
 • виробити власне трактування терміну „публічна політика”. 
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Виклад основного матеріалу. У розумінні та дослідженні концепції 
публічної політики потрібно відштовхуватися не від терміну „політика”, 
а від „публічна”, адже дана політологічна ідея передбачає відмову від 
традиційних цілей політики. Саме в західній, зокрема, американській 
політологічній думці поняття „політика” завжди асоціюється із 
публічністю, та поряд із терміном політика нерозривно вживається 
„публічна” [15]. Про публічний характер політики говорять і російські 
науковці. Зокрема, Б. Ісаєв підкреслює, що політика – це публічний процес 
[13, c. 24]. 

Варто відзначити, що термін „публічна політика” є достатньо новим та 
незвичним для пострадянського, в тому числі й українського, суспільства – 
набагато зрозумілішим та звичним виступає поняття „державна політика”, 
що не є тотожним досліджуваному поняттю. Вітчизняний дослідник  
В. Тертичка пропонує достатньо, на наш погляд, узагальнене визначення, 
суть якого полягає в наступному: державна політика – це набір цінностей, 
цілей та знарядь, пов’язаних з визначенням суспільних проблем, що 
вимагають уваги [11, c. 56]. З огляду на це твердження, не зрозуміло, хто 
саме займається визначенням проблеми та чому мова йде тільки про 
„визначення суспільних проблем”, тобто їхнє формулювання. Невже 
достатньо лише дізнатися про проблему, а її вирішення залишити без змін?

Інші вітчизняні дослідники К. Ващенко та В. Корнієнко вважають, що 
державна політика виступає найважливішим видом політики. І залежно 
від інституціональних складових держави вона може поділятися на 
політику уряду, глави держави, парламенту, окремих міністерств тощо 
[1, c. 34]. 

О. Дем’янчук взагалі розглядає „державну політику” як декларативну 
діяльність глави держави чи уряду. На його думку, це явище передбачає 
лише наміри державного органу вжити певних заходів загального 
характеру для вирішення якихось значних державних завдань, тобто 
для здійснення державної влади [2]. Американський вчений Леслі А. 
Пал висуває наступне трактування „державної політики”: „Це не лише 
певний напрям дії, обраний органами управління для розв’язання якоїсь 
проблеми або комплексу проблем, але й можливість утримання від будь-
яких дій” [6, c. 22]. 

Ще одним доказом нетотожності „державної політики” та „публічної 
політики” являються результати дослідження вітчизняної вченої  
Т. Діхтяр, що базуються на спрямованості процесу формування та реалізації 
політики. На її думку, державна політика – це політика, яка реалізовується 
урядом, відображаючи спрямованість політичного керівництва державою. 
В той час як процес публічної політики спрямовується як по вертикалі 
(через владні структури), так і по горизонталі (між різними групами 
громадянського суспільства) [3, c. 8]. 

Таким чином, на основі аналізу наукової літератури з даного 
питання, можемо сформулювати наступне бачення поняття „державна 
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політика”, під яким автор розуміє офіційно задекларовану та законодавчо 
врегульовану діяльність органів державної влади та владних інститутів, 
спрямовану на задоволення суспільних інтересів, економічне процвітання 
та збереження легітимності діючої політичної системи.

На думку як вітчизняних [2], так і російських [13] вчених, публічна 
політика виникає та функціонує в умовах демократії, коли рівень розвитку 
громадянського суспільства достатньо високий. В такому випадку 
державна влада поступається частиною своїх повноважень на користь 
органів самоврядування та інститутів громадянського суспільства. Таким 
чином, публічна політика виступає ширшим поняттям, оскільки вона 
охоплює не лише державну політику, але й громадську, а також політику, 
яку здійснюють (чи можуть здійснювати) приватні структури й агенції. 
Саме на стику громадянського суспільства і держави, в досить широкій 
області взаємодії громадських організацій, політичних партій, інших груп 
інтересів з державними органами політика як громадська діяльність і 
суспільний процес і виявляє себе як публічна політика. 

Виходячи з цих уявлень, можемо погодитися із російським політологом 
Б. Ісаєвим в наступному: публічна політика передбачає участь 
професійних (публічних) політиків, державних чиновників, представників 
громадських організацій та політичних партій, наукового та експертних 
співтовариств, засобів масової інформації у відкритому і гласному 
обговоренні суспільних проблем [13, c. 25]. В продовження цієї думки 
справедливим є твердження вітчизняного політолога С. Ситник, що 
публічна політика – це транспарентний процес прийняття політичних, у 
тому числі й управлінських рішень [7]. 

Отож, можна виділити основну сутнісну характеристику публічної 
політики – значну роль неурядового сектору суспільного життя, яку 
він відіграє в ініціюванні, розробці та прийнятті політичного рішення 
із врахуванням інтересів як окремих громадян чи груп населення, так 
і цілих регіонів чи всієї нації загалом. В результаті цього інститути 
офіційної (державної) політики не являються одноосібними розробниками 
суспільно важливих рішень, що унеможливлює в значній мірі тенденцію 
до монополізації влади та зловживання службовим становищем.

Відповідно справедливим, з погляду автора, є твердження, що 
впровадження концепції публічної політики є інструментом пристосування 
урядової машини до демократичних стандартів державного та місцевого 
управління [5, c. 10]. В підтвердження цієї думки можна навести погляди 
вітчизняного дослідника С. Телешуна, котрий розглядає поняття „публічна 
політика” як один з головних атрибутів демократичного суспільства, 
необхідну умову сталої демократії, адже вона реалізується як через 
інститути влади, так і через суспільство [8]. В розвинутих демократіях 
вже традиційними стали принципи функціонування публічної політики 
та давно вкоренилася технологія прийняття політичних рішень, яка 
передбачає засоби врахування різних груп інтересів; спирається на 
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процедури публічних консультацій; реалізується через прийняті в 
міжнародній спільноті стандарти та формати [5, c. 21]. 

Аналізуючи наукову літературу, найбільш узагальненим, як вважає 
автор, є визначення вітчизняного дослідника О. Дем’янчука: „Публічна 
політика – це схема подальшого розвитку суспільства й нації” [2]. Аспект 
стратегічного планування висвітлюють деякі західні науковці, розуміючи 
публічну політику в сукупності з плануванням і створенням комплексних 
програм розв’язання суспільно значущих проблем [16, c. 5], тобто як 
програму дій, спрямовану на вирішення певної проблеми чи комплексу 
проблем, досягнення поставленої мети тощо [6, c. 22]. 

В цьому напрямку дослідження проводив і С. Телешун, котрий 
характеризує публічну політику перш за все як легітимний спосіб 
формування стратегічних політико-економічних рішень та схвалення 
політики суспільством, як засобів проведення державної політики [10]. 
Проте дане визначення, на нашу думку, не є правильним, адже способи 
здійснення публічної політики розглядає в структурі державної політики, 
тим самим віддаючи політичну первинність останній.

Дещо з іншого кута зору, але також з врахуванням стратегічного 
розвитку суспільства трактує публічну політику А. Чемерис. Відповідно 
публічна політика в його трактуванні – це відповідь політико-
адміністративної системи на стан соціальної дійсності, який політично 
визнано неприпустимим [12, c. 8]. Як вважає автор, це визначення 
не передбачає відповідь інститутів громадянського суспільства та 
інших суб’єктів політики, зокрема, простих громадян, що є суттєвою 
помилкою, адже в абсолютній більшості випадків саме населення 
проявляє незадоволеність соціальною дійсністю в той час, як політико-
адміністративні структури відстоюють її досконалість. 

В даному контексті справедливим буде звернення до визначення  
С. Ситник: „Публічна політика – це механізм підтримки публічного 
порядку”. Тобто, взаємодіючи у суспільстві, громадяни виробляють 
способи підтримки, руйнування та відновлення публічного порядку, 
який є базовим для підтримки соціального порядку – політичного  
та економічного [7]. 

Більш детальний аналіз дозволяє виділити три взаємопов’язаних, 
але різних підходи до поняття „публічна політика”. Згідно першого 
підходу, основна увага при дослідженні приділяється аналізу політичних 
процесів, таких як визначення порядку денного, розробку, прийняття, і 
реалізацію, а також, як політичні, соціальні та економічні сили пов’язані 
з цими процесами і впливають на те, як політика розробляється, 
коригується та виконується. Цей підхід сконцентрований на вивченні 
процесу прийняття політичних рішень.  А. Чемерис досліджував публічну 
політику в межах даного підходу, розуміючи під цим поняттям діяльність 
різних публічних осі б, які у співпраці чи в протистоянні з приватними 
або напівдер жавними дійовими особами намагаються розв’язати 
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колективну (суспільну) проблему, яку визнано такою через винесення 
її на урядовий порядок денний [12, c. 9]. Прийняті в результаті цього 
законодавчі та адміністративні рішення є офіційною підставою для зміни 
ситуації, в якій виникла проблема, задовольняючи таким чином інтер-
еси окремих осіб чи соціальних груп, які зазнають негативного впливу 
певної проблеми. Проявами такої зміни можуть слугувати як прийняття 
загальних та абстрактних норм (законів, по станов, положень), так і вжиття 
індивідуальних й конкретних заходів (адміністративні рішення, до зволи, 
дотації тощо) [12, c. 11].

Другий підхід спирається на концепції, запозиченій з економіки та 
інших суміжних дисциплін. З цієї точки зору, ключовим завданням є 
систематична або наукова оцінка можливих політичних альтернатив з 
огляду на їх ефективність і справедливість. Ефективність рішень публічної 
політики за цього підходу визначається ключовою характеристикою, тому 
що йде мова про досягнення найбільшої вигоди при даних витратах або 
мінімізації певних ризиків за розумною ціною. Обравши за цим критерієм 
найоптимальніший варіант вирішення проблеми та відмовившись від 
інших, уряд, таким чином, формує публічну політику [3, c. 8].  

Третій загальний підхід до вивчення публічної політики концентрується 
на самій публічній політиці, тобто на вирішенні проблем зі сфери охорони 
здоров’я, освіти, охорони навколишнього середовища, енергетики, оборони, 
закордонних справ та безлічі інших політичних полів. Дослідження може 
включати в себе фокус на історії розробки політики, порівняння цілей і 
засобів, ідей і пропозицій, що конкурують, або оцінку існуючих стратегій 
і програм [14, c. 1387].

Особливий погляд на явище публічної політики висловлюють деякі 
вітчизняні вчені, ставлячи акцент на комунікаційній складові створення та 
реалізації політики. Зокрема, на думку колективу вітчизняних авторів на 
чолі із С. Телешуном, публічна політика – це форма політичного процесу, 
який реалізується в публічному просторі, підтримується інформаційно-
комунікаційними ресурсами та представлений комплексом прозорих 
вертикальних та горизонтальних взаємодій його учасників. Більше того, 
вони переконані, що в основі публічної політики знаходиться особливий 
вид комунікації, який не є сферою боротьби за завоювання влади, а 
навпаки дає змогу активізувати участь простих громадян у її виробленні 
та реалізації політичних рішень [9, c. 5]. Їхні міркування доповнює  
О. Лазарєва, розглядаючи публічну політику як симбіоз політичної дії, 
наукової рефлексії та актів мас-медійної комунікації [4]. Відповідно для того, 
щоб публічна політика функціонувала як інформаційно-комунікаційний 
процес, необхідне цілеспрямоване формування: по-перше, організаційних 
основ (повідомлення, які створюються та формуються учасниками 
політичного процесу та комунікації, повинні мати загальнозначимий, 
суспільнозначимий характер та становити контентну єдність); по-друге, 
технологічних основ (можливість масового розповсюдження та рівного 
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доступу до інформації тощо) [9, c. 5]. Приділяючи основну увагу аналізові 
явища в контексті взаємодії між суб’єктами політики, вчені передбачають 
також залученість членів суспільства до ухвалення політичних рішень.  Як 
переконані інші дослідники, зокрема, А. Чемерис, політика стає публічною, 
тільки якщо йдеть ся про прийняття рішення, ініційованого публічними або 
приватними дійовими особами, які намагаються розв’язати колективну 
проблему як зусиллями державного апарату, так і публічними зусилля-
ми [12, c. 10]. 

Отже, підсумовуючи різноманітні дефініції поняття „публічна 
політика”, переконуємося, що сучасні підходи до тлумачення цього явища 
є поліконцептуальним. Незважаючи на це, спробуємо сформулювати 
власне бачення: публічна політика – це організована, узгоджена, 
легітимна  та взаємодоповнююча діяльність органів державної влади 
та інститутів громадянського суспільства, при якій рішення стосовно 
будь-якої сфери життєдіяльності населення приймається в результаті 
публічних консультацій та з максимальним врахуванням індивідуальних 
і колективних інтересів.

Висновки. Концепція публічної політики базується на відкритості 
влади та узгодженості інтересів членів суспільства та його інститутів. 
Тобто, передбачається, що суб’єктами публічної політики являються 
не лише державні органи, але й інститути громадянського суспільства, 
органи самоорганізації та прості громадяни. В результаті цього, рішення 
публічної політики максимально наближені до суспільства та сприяють 
вдосконаленню політичної системи та всіх сфер життєдіяльності громадян.

Подальші дослідження передбачається здійснити у напрямі вивчення 
участі громадян у процесі вироблення публічної політики із використанням 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
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В статті аналізуються гуманітарні чинники забезпечення 
національної безпеки Української держави. Висвітлюються 
основні засади політики національної безпеки в гуманітарній 
сфері, спрямованої  на подолання зовнішніх та внутрішніх загроз.

Ключові слова: політика національної безпеки в гуманітарній 
сфері, загрози, виклики. 

Humanitarian factors of national security providing in Ukraine 
are analyzed in the article. The basic principles of national security 
policy in the humanitarian sphere, which are aimed at overcoming the 
internal and external threats, are defined.

Keywords: national security policy in the humanitarian sphere, 
threats, challenges.

В статье анализируются гуманитарные факторы обеспечения 
национальной безопасности Украинского государства. 
Освещаются основные принципы политики национальной 
безопасности в гуманитарной сфере, направленной на преодоление 
внешних и внутренних угроз.

Ключевые слова: политика национальной безопасности в 
гуманитарной сфере, угрозы, вызовы.

Розвиток сучасного суспільства все більше починає визначатися не 
економічними чи техногенними факторами, а чинниками, які раніше 
вважалися несуттєвими і не завжди враховувалися при стратегічному 
плануванні майбутнього. Йдеться про чинники духовно-інтелектуального, 
„ноосферного” виміру буття суспільства і людини. Відтак в умовах 
сучасних викликів виникає потреба в формування нових підходів 
до вирішення безпекових питань, зокрема – в більш ґрунтовному 
дослідження гуманітарної сфери як важливого безпекового чинника та 
формуванні  політики національної безпеки в даній галузі. 
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Слід зазначити, що у світовій і вітчизняній науці останнім часом 
починає поширюватися широкий погляд на національну безпеку, яка не 
зводиться виключно до воєнних, політичних, економічних, енергетичних 
аспектів. Пріоритетного значення у системі безпеки (національної та 
колективної) набувають її гуманітарні та етнонаціональні аспекти та роль 
і значення людини як суб’єкта національної безпеки. Подібний підхід 
використовують ряд дослідників з питань національної безпеки, зокрема 
В. Горбулін, С. Здіорук, О. Литвиненко, А. Качинський, Г. Новицький, 
С. Кісєльов, М. Розумний, Б. Парахонський, С. Пірожков, Г. Ситник,  
М. Ожеван, Ю. Опалько та багато інших. 

Мета статті: визначити концептуальні засади політики національної 
безпеки в гуманітарній сфері 

Політика національної безпеки – діяльність органів державної влади 
та державного управління, суспільних і інших організацій і об’єднань 
спрямована на організацію оптимального управління загрозами та 
небезпеками з метою виявлення загроз та небезпек національним 
інтересам, визначення стратегічних завдань по забезпеченню національної 
безпеки, удосконалення системи забезпечення національної безпеки, її 
сил та засобів, створення мобілізаційних ресурсів і визначення порядку 
їх розгортання [1]. Політика національної безпеки має розглядатися в 
декількох аспектах. По-перше, мається на увазі управління національною 
безпекою як об’єктом з боку держави. По-друге, враховується управління, 
яке здійснюється всередині системи, при якому об’єктами є співробітники, 
служби, підрозділи, органи, а суб’єктами – керівники та керівні апарати, 
які діють на відповідних рівнях і становлять у своїй сукупності управляючу 
підсистему всієї системи даних органів у цілому і кожного з них окремо.  
По третє – це також управління національною безпекою як об’єктом з 
боку громадських організацій.

Політика національної безпеки в гуманітарній сфері більш вузьке 
поняття. В інституційному аспекті політика національної безпеки 
в гуманітарній сфері це діяльність суб’єктів національної безпеки: 
державних органів, громадських організацій, посадових осіб та окремих 
громадян, об’єднаних цілями і завданнями із захисту прав і свобод 
людини, цінностей громадянського суспільства, національних інтересів 
держави в гуманітарній галузі, яка здійснюється у межах законодавства 
України. В функціональному аспекті вона спрямована на забезпечення 
захищеності культурних, освітніх, наукових, духовно-релігійних та інших 
життєво важливих інтересів українського народу в гуманітарній сфері 
(особи, громадянського суспільства, держави) від внутрішніх загроз і 
зовнішнього втручання та включає систему суспільно-політичних заходів, 
яка забезпечує цю захищеність. Дослідник О. Пироженко зазначає, що 
політикою безпеки у гуманітарній сфері є напрям політики безпеки, 
який усуває небезпеки в гуманітарній сфері, тобто небезпеки спричинені 
несприятливими з погляду національних інтересів та завдань держави 
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мотиваціями, намірами та діями світоглядно-ціннісного походження  
[2, с. 33]. 

Формуючи політику національної безпеки в гуманітарній сфері, 
слід активізувати залучення громадських організації відповідного 
спрямування, які можуть забезпечити належний експертний супровід. 
Лише в активній взаємодії з громадськими інституціями Українська 
держава зможе побудувати ефективну політику в гуманітарній галузі, 
покликану забезпечити духовну єдність українського народу, стабільність 
та динамізм прогресивного розвитку всього суспільства. Використовуючи 
структурно-функціональний метод, ми розглядаємо політику національної 
безпеки в гуманітарній сфері як складну, багатофункціональну систему, 
яка складається з ряду основоположних чинників, базується на трьох 
засадничих принципах (національні цінності, національні інтереси, 
національні цілі) і  включає такі основні аспекти забезпечення, а саме: 
концептуально-аналітичний, організаційно-управлінський та ресурсний.

1. Концептуально-аналітичне забезпечення передбачає розробку 
методолого-теоретичних засад, зокрема визначення мети, принципів, 
загроз, основних стратегічних і тактичних завдань реалізації політики 
національної безпеки в гуманітарній сфері.

2. Ресурсне забезпечення  пов’язане із залученням відповідних 
матеріальних, інтелектуальних, інформаційних та інших ресурсів для 
здійснення рішень в сфері гуманітарної безпеки.

3. Організаційно-управлінське забезпечення полягає у практичному 
створенні механізмів виявлення, попередження та запобігання загрозам 
національній безпеці в гуманітарній сфері через організацію, координацію 
та контроль діяльності відповідних владних та громадських структур.

В контексті більш повного розкриття першого аспекту політики 
національної безпеки України в гуманітарній сфері визначимо її суб’єкт, 
об’єкти та основні завдання (рис. 1). До її основних об’єктів слід віднести:

 • особу, її права й свободи в гуманітарній сфері;
 • суспільні інститути в даній галузі та взаємовідносини між ними;
 • національну·державу.

Рис. 1. Об’єкти політики національної безпеки 
в гуманітарній сфері
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Головним суб’єктом політики національної безпеки у гуманітарній 
галузі є Українська держава як політичний інститут, що виявляє, захищає 
та задовольняє загальнонаціональні інтереси в гуманітарній сфері. 
Cуб’єктами національної безпеки у гуманітарній сфері є також громадяни 
України, об’єднання громадян. Важливо, щоб їхня діяльність враховувала 
не лише їхні групові чи особистісні інтереси, а й інтереси держави і 
суспільства в цілому, але в той же час й держава повинна враховувати не 
тільки власні загальнонаціональні інтереси, а й інтереси громадянського 
суспільства і громадян України (рис. 2).

Рис. 2. Суб’єкти політики національної безпеки 
в гуманітарній сфері

Результатами політики національної безпеки у гуманітарній галузі має 
бути реалізація національних інтересів та захист національних цінностей у 
гуманітарній сфері. Це насамперед: зміцнення суверенітету і незалежності 
України, побудова консолідованої української політичної нації, 
ефективне та соціально орієнтоване державне управління гуманітарними 
процесами, зміцнення науково-технологічного потенціалу та забезпечення 
інноваційного розвитку держави з метою досягнення належного рівня 
конкурентоспроможності України на світовій арені.

Головною метою політики національної безпеки Української держави 
в гуманітарній сфері є сприяння досягнення консолідації Української 
держави, забезпечення внутрішньополітичної стабільності шляхом 
створення прийнятних зовнішніх і внутрішніх умов для реалізації 
національних інтересів України та подолання певних загроз та викликів 
в сфері культури, освіти, науки, релігії та інших суміжних сферах. Вона 
спрямована на забезпечення гуманітарної безпеки Української держави, 
під якою слід розуміти такий стан гуманітарної сфери суспільства, що є чи 
за певних обставин може бути загрозою національним інтересам держави, 
стабільному розвитку суспільства та забезпеченню невід’ємних прав і 
свобод громадян. Дослідник В. Пироженко акцентує увагу на світоглядних 
аспектах, зазначаючи, що гуманітарна безпека або, точніше, гуманітарна 
складова національної безпеки – це ступінь захищеності життєво 
важливих інтересів суспільних і політичних суб’єктів, що визначаються 
їх специфічними світоглядно-ціннісними орієнтаціями [2, с. 34].  Слід 
виділити такі аспекти гуманітарної безпеки:

 Суб’єкти політики національної безпеки в гуманітарній сфері 
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 • безпека фізичного та морального здоров’я людини; 
 • безпека щодо збереження національної самобутності, тобто 

культури, історії, віри, традицій; 
 • безпека щодо реалізації вільної самоідентифікації громадян, 

соціальних груп і країн; 
 • безпека громадян, суспільних груп і країн щодо збереження 

освітніх традицій та інтелектуального потенціалу, тобто можливостей 
інноваційного розвитку. 

Політика національної безпеки в гуманітарній сфері спрямована на 
подолання відповідних загроз. Загрозами гуманітарній безпеці України 
слід вважати реальні чи потенційна чинники та явища, які ускладнюють або 
унеможливлюють реалізацію національних інтересів в гуманітарній сфері 
і створюють небезпеку для суверенітету нації та свободи громадянина, а 
також для цілісності, стабільності і прогресивного розвитку Української 
держави як рівноправного члена світової спільноти.

Варто виділити такі джерела загроз. 
Зовнішні: діяльність іноземних національних і транснаціональних 

структур державної і недержавної форми власності,  спрямована проти 
реалізації національних інтересів України або послаблення можливостей 
щодо їх реалізації; прагнення ряду країн до домінування та ущемлення 
національних інтересів України в світовому просторі, витиснення її із 
зовнішнього та внутрішнього ринку безпеки;  загострення міжнародної 
конкуренції за володіння найсучаснішими технологіями і системами 
забезпечення безпеки; космічних, повітряних, морських і наземних 
технічних та інших засобів (видів) розвідки іноземних держав; діяльність 
країн світу спрямовану на послаблення інтелектуального потенціалу 
України шляхом сприяння „відтоку мізків”; посилення потужних 
негативних інформаційних впливів, що несуть загрозу зовнішньо - та 
внутрішньополітичній стабільності держави, фізичному та моральному 
здоров’ю громадян України; збільшення технологічного відриву 
розвинених країн світу і нарощування їх можливостей по протидії 
створенню конкурентоспроможних українських засобів і систем безпеки; 
поширення низькопробної комерційної культурної продукції, що пропагує 
культ насилля і розпусти. 

Внутрішні:  відсутність національної ідеї, яка повинна забезпечувати 
консолідуючі та інтегруючі функції; культурно-історичні відмінності 
розвитку різних  регіонів країни, аксіологічно-світоглядне розшарування 
українського народу;  критичний стан розвитку вітчизняних культурних 
індустрій; не розробленість ефективної етнонаціональної політики; 
надмірна політизація гуманітарної сфери ( зокрема питань мови, історії, 
релігії);  недостатній рівень підтримки української мови як державної; 
еміграція вчених, фахівців, кваліфікованої робочої сили; нерозвиненістю 
вітчизняного ринку високотехнологічної продукції та відсутністю 
його ефективного захисту від іноземної технічної і технологічної 
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експансії; недостатній рівень розвитку інноваційних процесів в освітній, 
культурній,  науково-технологічній та інформаційно-комунікаційних 
галузях; недостатня розробленість нормативно-правової бази, яка 
регулює суспільні відносини у сфері забезпечення національної безпеки 
в гуманітарній сфері, а також недостатня практика правозастосування; 
недостатня розвиненість недержавної складової системи забезпечення 
національної безпеки; зниження ефективності системи освіти і виховання, 
недостатня кількість кваліфікованих кадрів у галузі забезпечення 
національної безпеки; поширення деструктивних сект тоталітарного 
спрямування; недостатній рівень розвитку соціального капіталу.

Вищезгадані джерела приводять до формування загроз в гуманітарній 
сфері, зокрема:

 • конфлікту ідентичностей на світоглядній, історико-культурній, 
конфесійній основі;

 • зростання ксенофобії та розділення за етнічною релігійною, 
регіональною ознаками, посилення напруження у сфері  міжетнічних і 
міжконфесійних відносин;

 • втрати моральних та духовних орієнтирів, зростання девіантної 
поведінки населення;

 • посилення науково-технологічного відставання України від 
розвинутих країн, зниження інтелектуального потенціалу Української 
держави;

 •  зниження рівня довіри до влади та втрата лояльності до держави;
 •  зростання аполітичності, інертності, конформізму українського 

народу.
Зупинимося на деяких найбільш значимих загрозах. Так відсутність 

чітко сформульованої національної ідеї в умовах сильного впливу ЗМІ, у 
тому числі іноземних, перетворюють більшість населення в легкий об’єкт 
маніпулювання, що несе загрозу розколу нації або, іншими словами, 
загрозу відсутності єдиної нації на території всієї країни.

Розпад радянської суспільно-політичної системи, яка грунтувалася 
на державному втручанні в усі сфери життя, призвів до втрати життєвих 
орієнтирів – для одних і до сприйняття демократії як цілковитої свободи 
і безвідповідальності – для інших. Недотримання законів, небажання 
слідувати суспільним нормам привело деяких до швидкого збагачення, а 
багатьох інших до збідніння та маргіналізації. На цьому тлі формується 
значний рівень соціальної нерівності, безробіття, бідності, що призводить 
до зростання соціальної напруженості, виникнення асоціальних явищ 
тощо.

Всі ці явища посилюються поширенням „ідеології споживацтва”, що 
замінила собою „цінності радянської людини”, породила крайній егоїзм, 
зневагу до загальнолюдських цінностей, суспільних проблем і людських 
страждань. Картину доповнює тотальна недовіра українців до чиновників і 
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державних інститутів. Таких людей неможливо мобілізувати у разі загрози 
суспільству або державі.

Спостерігається подальший занепад науки, освіти, культури охорони 
здоров’я. Ескалація даної загрози пов’язана з усе більшим нерозумінням 
з боку як суспільства, так і держави значення науки, освіти, культури та 
охорони здоров’я для виживання України в сучасному світі. Сфера науки 
втратила мотивацію і значну частину фінансування. Орієнтація на захист 
формалізованих згідно стандартам дисертацій закрила інтерес до нових 
напрямків і методології досліджень. Через постійне недофінансування в 
науці стало не престижно працювати, і талановита молодь досить часто 
виїжджає за кордон, реалізуючи свій інтелектуальний потенціал на 
користь інших країн. 

Подолання вищезгаданих проблем можливе шляхом реалізації 
ефективної державної політики національної безпеки в гуманітарній 
сфері, яка спрямована на формування засад національної єдності задля 
розбудови демократичної, правової держави, формування національної 
ідентичності шляхом становлення української політичної нації, захисту 
прав і свобод громадянина України в гуманітарній сфері, тощо.
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У статті аналізуються можливості та обмеження 
при використанні інноваційних конструкцій в процесі 
стратегічного управління при взаємодії різних соціальних 
систем, характеризується їх роль для соціально-економічного 
розвитку суспільства. У статті автор продовжує розрозробку 
концепції розвитку соціальної творчості на тлі розгортання 
особливостей ціннісно-смислових комплексів культурно-
цивілізаційних світів. На основі аналізу світового історичного 
процесу з точки зору соціального та індивідуального діалогу в 
світових комунікаціях охарактеризовано модель постмодерного 
м’якого управління – стимулювання бажаних змін.

Ключові слова: соціальна творчість, стратегічне управління, 
соціальний інноваційний менеджмент.

The possibilities and limitations of using innovative constructions 
in the strategic management in the interaction of different social 
systems are analyzed in the article. Their role in socio-economic 
development is characterized. The author continues deploying the 
social creativity development concept on the background of deployment 
of the value-semantic complexes features of cultural and civilizational 
worlds. He characterizes the postmodern soft management model –  
stimulation of desired changes, based on the analysis of world 
historical process in terms of social and individual dialogue in global 
communications. 

Keywords: social creativity, strategic management, social 
innovative management.

В статье анализируются возможности и ограничения 
при использовании инновационных конструкций в процессе 
стратегического управления при взаимодействии различных 
социальных систем, характеризуется их роль для социально-
экономического развития общества. В статье автор продолжает 
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разработку концепции развития социального творчества 
на фоне развертывания особенностей ценностно-смысловых 
комплексов культурно-цивилизационных миров. На основе 
анализа мирового исторического процесса с точки зрения 
социального и индивидуального диалога в мировых коммуникациях  
охарактеризована модель постмодернистского мягкого 
управления – стимулирования желаемых изменений

Ключевые слова: социальное творчество, стратегическое 
управление, социальный инновационный менеджмент.

Відродження країни та забезпечення сталості позитивних процесів 
вимагає комплексного розвитку соціального середовища. Необхідним 
є „менеджмент зростання” – стратегічне управління відносинами, 
націлене на розвиток. Успішне вирішення питання подальшого розвитку 
громадянського суспільства потребує свого організаційного забезпечення, 
адекватного покращення стратегічного рівня управління соціальними 
відносинами, зокрема – в питаннях соціальної творчості [1-6]. Екологія 
людини та культурно-цивілізаційного світу містить як морально-соціальну 
екологію, так і екологію культури. Наприклад, в даний час зовсім не 
якісь формальні конструкти, а якість життя і можливості творчості 
повинні визначати показники прогресу країни; нові горизонти розвитку 
відкриваються тим державам, в яких суспільний лад максимально сприяє 
реалізації творчого потенціалу громадян. Втім, завданням розвитку часто 
суперечать безмежне розширення фінансових схем, кредитування та 
консьюмерізму. Навпаки, відчуття правильності, гідності та суспільної 
корисності дій – могутній стимул вчинків.

Риси та особливості соціальної та індивідуальної творчості розглядали 
мудреці древності та видатні вчені сучасності. Особливим питанням історії 
вивчення соціальних відносин у нашій державі є марксистська теоретична 
спадщина. І тут видається не вдалим (та таким, що не відповідає 
тенденціям постмодерну) будь-який однобічний підхід. Марксизм створив 
науковий апарат, що увійшов до класичних надбань соціальних наук, але, 
разом з тим, припустив антигуманну інтерпретацію суспільного життя та 
відповідну соціальну інженерію. Питання розвитку творчості розглядалося 
переважно в контексті „локомотивів історії” та міжформаційного переходу 
від „предісторії до історії” людства. 

В класичній, сучасній та постсучасній філософській, економічній і 
соціологічній літературі накопичено значний досвід вивчення та критичного 
засвоєння ідейно-політичної природи, соціальної орієнтації і практичної 
ефективності організаційних та управлінських систем індивідуальної та 
соціальної творчості. Питання природи творчої діяльності вивчали І. Буян, 
В. Белодед, В. Буслинський, О. Волков, Г. Гіргінов, М. Демин, О. Загородній, 
В. Ковальов, О. Коршунов, О. Леонтьєв, Б. Новіков, Я. Пономарьов,  
В. Сагатовський, Г. Сельє, В. Шаповалов, Ю. Ширяєв, особливості логіки 
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та форм історичного процесу Г. Арефьева, В. Арнольд, О. Ахиезер,  
І. Баригін, В. Вазюлин, В. Васількова, Л. Гумильов, О. Зарубін, В. Кізіма,  
І. Яковлєв, А. Покритан, Ю. Соколов, А. Тойнбі, В. Толстих, В. Фофанов, 
І. Чернікова, О. Чижевський, О. Шпенглер, Й. Шумпетер, зокрема, його 
теперішнього стану Р. Абдеев, О. Ахіезер, Л. Бе ляєва, Бєркем аль Атомі, 
І. Бусигіна, О. Буторіна, І. Валлерстайн, С. Гриневецький, А. Етціоні,  
В. Заpін, Н. Заpубіна, В. Інозємцев, М. Калашніков (В. Кучєренко), О. Ківа, 
Н. Козлова, В. Козловський, А. Кочергін, Ю. Красін, В. Кремінь, С. Кургінян, 
І. Ільїн, І. Ільїнський, C. Караганов, В. Корнілов, М. Лапін, М. Леонт’єв,  
О. Мамалуй, С. Матвєева, А. Мельвіль, А. Мігранян, Н. Моісєєв, В. Ніконов, 
Н. Полякова, А. Окара, Ю. Осіпов, Ю. Палкін, А. Паршев, С. Платонов,  
М. Погребинський, Г. Помєранц, Є. Рєжабєк, В. Рукавішніков, М. Старіков, 
С. Уралов, А. Уткін, І. Чернікова, В. Федотова, В. Шамpай, І. Шуpгаліна, 
можливості та межи ефективного суб’єктивного впливу Є. Ануфриев,  
Г. Арефьева, Л. Буєва, В. Голіков, Л. Дятченко, Ф. Кожурін, Л. Мізес,  
К. Поппер, Є. Старосьцяк, Н. Стефанов, Л. Суворов, Ф. Хайєк та ін.

Сьогодні радикально змінюються вимоги до ролі творчості в диапазоні 
ресурсів забезпечення структури безпеки та розвитку суспільства [7-11], 
а також для методологічно-аналітичного усвідомлення, підготовки та 
здійснення трансформацій [12-23]. Розвиток наукової теорії та практики 
тісно взаємозв’язані, причому вимоги до якості їх зв’язку посилюються, 
а роль науки для трансформації дійсності підвищується; додаткова 
актуальність аналізу можливостей наукового потенціалу пов’язана 
як з посиленням об’єктивного запиту практики (зокрема, завданнями 
безперервних інновацій), так і зі специфікою постсучасної методології, 
яка, з одного боку, намагається інтегрувати принципово різнорідні 
наукові підходи, з іншого, – має зберігати відмінність науки від інших 
шляхів засвоєння світу. Особливо важлива методологія наукового 
пошуку (як природних, так і гуманітарних галузей науки, знання 
загального і конкретного) для формування методології модернізації 
рефлексивної. Проте ще представники Франкфуртської школи оголосили 
науку різновидом ідеології. Оптимізація трансформація передбачає 
використання елементів науки, мистецтва та ремесла управління змінами. 
База змін – єдність рис циклічних, повторюваних і незворотних. Спільно 
з середовищем активно трансформуються теорія та практика управління 
суспільним розвитком. Фіксуючи риси ремесла, науки та мистецтва в 
методології, розробці та здійсненні стратегії, В. Соловйов констатує: 
„Наука повністю ігнорує індивідуальність дослідника і різні емоційні 
аспекти. Мистецтво ж, навпаки, первісно глибоко індивідуальне й існує в 
атмосфері надзвичайно гострого визначення … позиції творця” [24, с. 18]. 
Але постнекласична наука інтегрує емоційний та раціональний початки 
дослідження, активно використаючи біографічні методи, опрацювання 
артефактів в контексті повсякденності.
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Спрямованість, інтенсивність і структура соціальної творчості в 
істотній мірі залежать від ціннісно-смислових комплексів культурно-
цивілізаційних світів. Розвиток ціннісно-смислових комплексів 
культурно-цивілізаційних світів належить до пріоритетів забезпечення 
національних інтересів: за рахунок цього забезпечується суб’єктність 
народу, його можливість соціально-політичної мобілізації на здійснення 
свого Надпроекту, що зберігає його самоідентифікацію і забезпечує його 
подальше вдосконалення у формах, що надаються історією. В іншому 
випадку він перетворюється на об’єкт зовнішнього маніпулювання, 
потрапляє під зовнішнє управління. Відповідно, втрачаючи суб’єктність, 
народ здійснює не-свою волю, служить до досягнення не-своїх цілей. При 
цьому формування продуктивної соціального середовища вимагає як 
маневру ресурсною базою, так і зняття адміністративних перепон, а також 
забезпечення реального пріоритету творчих продуктивних структур.

Стратегічна взаємодія культурно-цивілізаційних світів у світовому 
історичному процесі включає процеси діалогу і конкуренції, будується 
за правилами гри з нульовим або ж ненульовим результатом. Разом з 
тим, ресурсна база, конфігурація загроз і можливостей, внутрішніх і 
зовнішніх факторів мобілізації продуктивних сил для кожного культурно-
цивілізаційного світу своя, особлива, конкретна. При цьому специфіка 
їх багато в чому закладається рисами ціннісно-смислових комплексів. 
Відповідно, соціальний розвиток не привело і не могло призвести до 
зниження реального розмаїття варіантів формоутворення. А підвищення 
парадигмального рівня відмінностей підстав трансформації і отримало 
осмислення в концепціях плюральності розвитку. 

Ці зміни можуть бути переважно органічними для ціннісно-смислових 
комплексів культурно-цивілізаційних світів (інноваційними для людства) 
або запозиченими (імітаційними, імітаторскімі). Здійснення логіки цих 
перетворень стає все стрімкіше, відбиваючись у текучого реальності 
не тільки повсякденності кожного з світів, а й постійному непостійність 
їх положень відносно один одного. Закінчення періоду євроцентризму 
співпало із завершенням логіки односпрямованість розвитку і 
генералізації оптимальної моделі розвитку. Здійснення стратегічної 
конкуренції культурно-цивілізаційних світів може моделюватися 
в контексті консервативної думки через „призначення людей та 
визначення бюджетів” (Р. Макнамара) при пріоритеті підходів щодо 
забезпечення захисту національних інтересів або ліберальних шукань 
(через регулювання соціальних відносин і форм) за домінування завдань 
розповсюдження ієрархій цінностей і норм [25-30].

Успішна участь в стратегічній конкуренції здійснюється на базі 
здійснення політичної та соціально-економічної мобілізації народу з 
формуванням на основі культурно-цивілізаційних переваг модернізаційних 
кластерів (наприклад, при використанні моделей фронтира, форсайта, т.д.). 
Від руйнування історичної суб’єктності і переходу до маніпульованим, 
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об’єктному станом може вберегти лише вихід на світові рівні ефективності 
та конкурентоспроможності, насамперед – за рахунок розгортання 
інтелектуально-творчого потенціалу народу. Власне, механізми демократії 
існують саме для того, щоб у суспільстві перемагали і просувалися на 
загальнодержавний рівень найбільш якісні: лідери, ідеї, ідеології. Навпаки, 
як замикання в автаркії, так і скочування в будівельний елемент чужої 
цивілізації означає реальне зникнення зі світової мапи. Захист своєї 
моделі розвитку передбачає активну участь у справах всієї ойкумени; 
спроби замикання в собі чреваті зовнішнім оперуванням за принципом 
„чорного ящика”. Однак, вкрай важлива і спрямованість обраного вектора 
трансформації, його відповідність ціннісно-смисловим комплексам свого 
культурно-цивілізаційного світу: тільки в цьому випадку перетворення 
будуть стабільними і міцними. Підйом ж рівня конкурентоспроможності 
свого цивілізаційного проекту вимагає руху від орієнтацій на сировинне 
виробництво до інтелектомісткого виробництвам з високим ступенем 
переробки.

Для формування соціальної творчості вкрай важливим є суб’єктність 
змін. Перш за все, значення має якість середнього класу, еліти та 
управлінських рішень. Творчість іманентно природі людини, хоча 
до ініціювання значних нововведень здатні небагато. Разом з тим, на 
реалізацію свободи вибору наукової діяльності робить істотний вплив 
середовище: глобальна (наприклад, можливість інформаційного обміну), 
державна (перш за все, визначення умов і заходів регулювання, зокрема –  
стимулювання), позиція і зацікавленість роботодавця, організованість і 
щільність експертного середовища (можливості апробації ідей) і т.д. При 
цьому акцент на індивідуальному творчості все помітніше доповнюється 
вимогами сприятливих умов для формування творчості соціального: 
сама творчість з діяльності особливою перетворюється в загальну. 
Однак орієнтація на наукову діяльність, прагнення до неї можуть не 
реалізуватися (або ж реалізовуватися не повною мірою) через нестачу 
фінансово підкріпленої затребуваності її. Між тим, не можна поскаржитися 
на брак як міжнародних, так і вітчизняних регламентують актів і норм. Але 
через неповноту забезпеченості і не комплексності підходу мотивування 
наукового розвитку може залишитися потужним рушієм суспільного 
прогресу, а лише порожньою декларацією.

У свою чергу, сьогодні, коли фіксують кризовість становища та 
світогляду класичного середнього класу (в результаті, наприклад, 
з’являються заяви, подібні формулам Джонатана Ройча „Захід середнього 
класу: майбутнє сім’ї, зайнятості та економіки в США” або Джорджа 
Фрідмана „Криза середнього класу загрожує могутності Америки”), 
об’єктивно зростають передумови посилення соціальної та економічної 
ролі своєрідного „соціального клею” для нового середнього класу і тісно 
пов’язаного з ним науково-інтелектуального потенціалу суспільства. 
Безумовно, наївно було б вважати, ніби процеси взаємозалежності, 
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кооперації та глобалізації минуть дрібних товаровиробників – вони масово 
перетворюються на клітинки технологічних ліній з їх жорсткими вимогами 
та обмеженнями. Стрімко змінюються і прикмети класичного ринку з 
вільним ціноутворенням, коли ціну не можна прорахувати наперед, її 
виявляє лише сам ринок. Та й повністю реалізовувалася абстракція 
класичного конкурентного товарного ринку лише коротку історичну мить –  
й в дуже обмеженому сегменті товарів.

Проте, новий середній клас вкрай неоднорідний. У ньому, поряд з 
„iнтелектуальними трудівниками”, помітні „інтелектуальні споживачі”. 
Звичайно, і офісні працівники, і рантьє прагнуть до самоназви „креативного 
класу”, однак фактично тяжіють до вибору споживачів (причому, благ не 
тільки матеріальних, а й духовних). Навпаки, науково-інтелектуальний 
потенціал суспільства формується, розвивається і реалізується навколо 
стрижня цінностей творчості. Таким чином, якщо для однієї частини нового 
середнього класу свідомі пріоритети життя задаються споживацтвом, 
тоді як для іншої – творчістю. Цим задається реальне протиріччя наших 
днів. При цьому результати посилення / ослаблення громадського впливу 
будь-якої з цих частин швидко позначаються і на інтелектуальному та 
духовному кліматі культурно-цивілізаційного світу, і на якості життя в 
ньому, і на його позиціях в глобальній конкуренції, і на ролі у всесвітньо-
історичному процесі. Відповідно, вчені для фіксації нового середнього 
класу використовують то показники споживання (і його можливостей), 
то діяльнісні характеристики. І результати такі підходи надають різні. 

Спільні трансформації методології, теорії, практик та технології 
організації та стимулювання соціальної творчості в суттєвої частині 
залежать від якості поєднання рис культури традиційної, модерної та 
постмодерної; тенденцій глобалізації та стандартизації; підвищення 
ролі інтелектуальної праці (зокрема, у процесі виробництва). Причому 
зміни у сфері промислової тісно пов’язані з розвитком демократичних 
інститутів у суспільстві. Неправомірно при цьому зводити логіку 
змін у промислових відносинах виключно до детермінації культури 
технологічними інноваціями. Важливого значення набуває вплив саме 
культурного середовища на появу і сприйняття нововведень техніки 
та економіки. Гуманізовані технології постмодерну тому не є соціально 
нейтральними, вже на стадії проектування в них закладається свідома 
орієнтація на розвиток і збагачення культури. 

Особливість нинішнього часу – зростання творчості як найважливішого 
ознаки життєдіяльності, але у формах відчуження, перетворення, 
ірраціоналізму, який ускладнює вибір провідного напряму прогресу. 
Творчість з соціально випадкового, елітного має стати загальним. Проте 
сьогодні воно пріоритетне пов’язано з певними видами діяльності  
(в першу чергу, художньої та наукової). Причому наукова діяльність 
поєднує якості універсальної і, в той же час, спеціалізованою. Втім, 
звичайно, працівники наукової сфери не завжди є суб’єктами наукової 
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творчості. Спроби ж абсолютизації простого витрачання м’язової енергії, 
виконавської діяльності – очевидні рудименти часу до науково-технічної 
революції. Для забезпечення гідного становища країни та її населення 
стан „між” великими соціально-економічними творчоструктуруючими 
проектами повинно закінчиться. При цьому не можна як проігнорувати 
загальносвітові тенденції (які іноді характеризуються фахівцями як 
розвиток постмодерну і створення умов для проведення модернізації 
в рефлексивної формі), так обійтися без сили Модерну. Причому 
перспективними є тільки ті шляхи засвоєння соціальної раціональності 
постсучасного світу, які дозволяють підвищувати добробут народу, його 
впевненість у майбутньому і зміцнювати захист самоідентифікації.

Звісно, може скластися уявлення, що управлінські навички 
інформаційної ери – то клопіт провідних держав. Але в цьому напрямі 
діють вже й загальносвітові закономірності (у випадку неготовності 
конкретної країни – вона лише залучається до них несвідомо, в некорисних 
для неї формах), і підтримувати потрібно пріоритет саме тих шляхів 
та „точок розвитку”, які в змозі забезпечити стабільне зростання та 
реалізацію можливостей України та підйом якості життя її населення. 
Коли дійсно кардинально змінюються умови для забезпечення власної 
конкурентоздатності, необхідно змінюватися структурі розвитку, 
регулятивному механізму та інфраструктурі країни. 

Для стабільності прогресивних змін, забезпечення стійкого стану 
розвитку культурно-цивілізаційного світу необхідно і формування 
вектора суспільних трансформацій, і підтримка соціальної тонусу 
(драйву, напруги). Для цього необхідний новий Проект розвитку, що 
базується на соціальному досвіді цінностях і традиціях, надаючи їм 
прогресивну спрямованість, а не зламувати них, що поєднує раціональні 
та внераціональні фактори соціального життя у творчій енергії народу, 
формуючи в якості міцного мотиватора дій почуття співучасті в історичних 
звершеннях часу [31-34].

Відповідно, велике значення для заміщення відчуженої праці вільною 
творчістю зараз має принцип відплатності, відповідно до якого не тільки 
компенсується суспільно-необхідні витрати праці індивіда, але і сам 
індивід діє в рамках передбачуваного заохочення. Принцип відплатності 
в економічно організованому суспільстві повинен мати всеосяжний 
характер, реалізовуючись через вартісну еквівалентність, розподіл по 
праці, специфічні форми соціальної справедливості. Найбільш загальне 
втілення суті та суперечностей від платності відбувається через механізми 
стимулювання і конкуренції. Той і інший зв’язаний орієнтуванням на 
алиментарність, співвіднесена діяльності з результатом, де самоцінність 
діяльності існує, але вимагає й зовнішнього підтвердження. Але вони 
суперечливі не тільки внутрішньо, але і зовні, по відношенню один до 
одного. З одного боку, конкуренція виступає сильним внутрішнім стимулом 
діяльності, а стимули припускають конкурс за їх отримання. З іншої, – 
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гранична конкуренція означає абсолютизацію тільки саморегулювання 
суб’єкта господарювання, а стимулювання кимось – регулювання 
ззовні. Поєднання того і іншого має місце при з’єднанні елементів плану 
і ринку, загальності і відособленості. Зовнішнім чином і стимулювання, і 
конкуренція можуть суперечить уявленням щодо природи творчості, яка 
не припускає ні втручання ззовні, ні співвідношення з іншими, – із-за 
свого персоналізму, самодіяльності. Але в конкретних умовах творчість 
набуває в конкуренції і стимулюванні украй специфічних, але необхідних 
форм розвитку.

Загалом сьогодні демократичні принципи забезпечення соціальної 
творчості „йдуть до основи”; до них апелюють, ними аргументують будь-
які дії, але часто уявлення суттєво відрізняється від дійсності. Формування 
соціально-політичного простору постмодерну часто відбувається при 
зміні колишніх форм соціальної впорядкованості, що виникли під впливом 
ідеалів демократії, проте підвищується роль продуктивного налагодження 
державно-приватного партнерства на базі існуючих традицій та укладів. 
По-друге, нині суспільство,переструктурується скоріше на підставі нових 
солідарностей, які виникають із тенденцій творчої самодіяльності, ніж 
колишніх ідеологічних, професійних, класових груп, – що радикально 
змінює ресурси та можливості стратегічної конкуренції та забезпечення 
якості взаємодії. По-третє, зростає значення інформаційної сфери 
життєдіяльності та мережевих шляхів впливу.

Особливість інформаційної ери – збільшення ролі інформаційних 
засобів стратегічної конкуренції. За відомим твердженням французького 
філософа Б. Штіглера, капіталізм сьогодні управляється не стільки 
виробництвом, виробниками, ринковою конкуренцією, скільки 
споживачами (зокрема, інформаційного продукту). Відтак важливим 
напрямом модернізації інформаційної інфраструктури суспільства як 
однією з найважливіших ознак державотворення, так і обов’язковою 
умовою та характеристикою самого інформаційного суспільства стає 
якість доступу до інформаційного простору. Від того, наскільки швидко 
та масштабно відбувається його формування, багато в чому залежить у 
тому числі і стан безпеки особи та суспільства.

Сучасний процес інформатизації суспільства, пов’язаний з розвитком 
інформаційних технологій, різко збільшує потоки соціально-політичної 
інформації, циркулюючої в суспільстві, багато в чому змінює її якість. 
Втім інформація, що функціонує в суспільстві, містить суб’єктивні оцінки, 
уявлення та сприйняття. Тому актуальною є проблема адекватності 
(синтаксичної, семантично-смислової та прагматично-споживчої) 
соціально-політичної інформації. Давньокитайська сентенція: якщо 
вас вдалося утягнути до стану війни, отже ви вже програли, набуває в 
сучасних умовах особливого значення. Виграш – за „спостерігачем”, що 
керує процесами, відносинами, особистостями. 
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Здійснено стислий аналіз модернізаційних процесів в 
Україні, які проходили наприкінці XX – на початку XXI ст. 
Виявлені основні проблеми, що виникли в результаті „синдрому 
модернізації”, а також запропоновані шляхи їх вирішення.

Ключові слова: модернізація, політична модернізація, 
реформаційна трансформація, „синдром модернізації”, 
неомодернізм.

The short analysis of modernization processes in Ukraine in the 
end of XX – in the beginning of XXI centuries is carried out. The 
main problems which have been resulted „modernization syndrome” 
are revealed and also their solutions are offered.

Keywords: modernization, political modernization, reformational 
transformation, „modernization syndrome”, neomodernism.

Осуществлен краткий анализ модернизационных процессов в 
Украине, проходивших в конце XX – в начале XXI вв. Выявлены 
основные проблемы, возникшие в результате „синдрома 
модернизации”, а также предложены пути   их решения.

Ключевые слова: модернизация, политическая модернизация, 
реформационная трансформация, „синдром модернизации”, 
неомодернизм.

У сучасному світі й в Україні відбуваються динамічні й, разом з 
тим,  суперечливі модернізаційні процеси, які впливають на загальну 
картину розвитку людської цивілізації. Діставши глибоке теоретичне 
обґрунтування у другій половині ХХ ст., поняття „модернізація” дотепер 
залишається найбільш універсальним щодо характеристики різноманітних 
спонтанних та цілеспрямованих суспільно-політичних змін. Вивчення 
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модернізаційних  можливостей в окремих сферах суспільства (економіки, 
культури, політики та соціальної сфери) є предметом наукового пошуку. 
Політиками неодноразово проголошується курс України „на політичну 
й економічну модернізацію реформаторським шляхом” [8, с. 48], тому 
найбільш глибоко вивчаються  економічна та політична модернізація. Але 
успішність всього модернізаційного процесу залежить саме від політичної 
модернізації.  

Теорія політичної модернізації  в її  сучасному розумінні 
викристалізувалася в багатьох концепцій, що мають різну соціально-
політичну спрямованість та містять висновки і рекомендації щодо 
становлення  „сучасного суспільства”. Серед її представників – західні 
політологи й соціологи С. Ліпсет, Г. Алмонд, Р. Уарт, Д. Аптер, Ф. Ріггз,  
Л. Біндер, С. Верба, Д. Коуелман, Л. Пай, Д. Лапаламбара, С. Хантінгтон,  
С. Ейзенштадт, Д. Лернер, У. Мур, А. Етціоні, У. Ростоу, П. Бергер, а також 
вітчизняні дослідники В. Бебик, П. Гнатенко, М. Іванов, Ф. Кирилюк,  
І. Побочий, М. Польовий, М. Примуш, Є. Суліма, О. Токовенко, О. Тупиця,  
В. Цапф, Г. Щедрова та інші. Питаннями трансформаційних і 
модернізаційних зрушень в політичній сфері суспільства займалися  
В. Горбатенко, В. Журавський, О. Чемшит. Нажаль, праці К. Маркса,  
О. Конта, Г. Спенсера, Е. Дюркгейма, Ф. Тьонніса, М.  Вебера і Т.  Парсонса, 
які були зорієнтовані на осмислення кардинальної зміни соціально-
політичних цінностей суспільства та передбачали вільне від державної 
регламентації утвердження різноманітних форм господарювання, на 
сьогоднішній день дещо втратили свою практичну значущість.

Попри значну кількість робіт з означеної проблеми, вона залишається 
актуальною й потребує подальших досліджень.  Тому метою статті 
є спроба визначити та охарактеризувати основні напрями вирішення 
проблем політичної модернізації України.

Перехід від тоталітаризму до демократії визначив необхідність 
кардинальної трансформації всіх сфер суспільства, насамперед, 
політичної системи. Це обумовлено тим, що саме політична система є 
„становим хребтом” держави, визначає темпи і зміст перетворення усіх 
інших систем українського суспільства. Власне й сам початок незалежності 
безпосередньо пов’язаний з невдалою спробою модернізувати тоталітарну 
радянську політичну систему, розвал якої й спричинив розпад могутнього, 
на перший погляд, Радянського Союзу.

На думку В. Горбатенко, Україна в своєму розвитку пройшла три 
етапи модернізації: ранньомодернізаціиний, імпульсивно-еклектичний, 
що тривав з середини XVII до початку XX ст.; псевдомодернізаційний, 
тоталітарно-бюрократичний, хронологічні межі якого збігаються з часом 
існування СРСР (від початку 20-х до кінця 80-х років XX ст.); сучасно-
модернізаційний, транзитно-кризовий, збігається в часі з існуванням 
України як самостійної держави (від 90-х років XX ст.) [2, с. 57]. Кожен 
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з цих етапів мав певні особливості. Проте практично завжди на перший 
план виходить питання про політичного суб’єкта модернізації. 

Варто зауважити, що  з самого початку сучасних політичних змін 
(приблизно з 1989 р., коли ці зміни були усвідомлені і проголошені на рівні 
громадської думки) їх мета не була чітко визначена. Був окреслений лише 
один елемент кардинальних політичних змін – суверенітет, незалежність 
України. При цьому і суверенітет, і незалежність країни трактувалися 
в основному в політичному плані – вихід з СРСР і розбудова суверенної 
європейської держави. Ця часткова політична мета досить швидко 
була досягнута. Цьому сприяли зовнішньополітичний (розпад СРСР) 
і внутрішньополітичний (розвал влади комуністів усередині країни і 
популярність гасел національного відродження) чинники [1]. Але за цим 
кроком потрібні були інші: обрання парламенту незалежної України, 
формування принципово нового уряду, кардинальна зміна принципів 
місцевого самоврядування тощо. Цього зроблено не було. Курс був узятий 
на поступову трансформацію.

Фактично мета політичних змін – розбудова незалежної держави – 
була проголошена без визначення конкретних рубежів, етапів. Проте 
відсутність політичної консолідації політичного еліти, боротьба за посади, 
ігнорування інтересів широких народних мас, використання політичних 
сил інших держав для внутрішньополітичної боротьби зумовило поступове 
втрачання соціальної бази політичних реформ, виникнення і поглиблення 
розколу інтересів влади і народу. Головна проблема полягає в тому, що 
Україна зараз обтяжена комплексом спадку минувшини у поєднанні 
з кризою сьогодення [9, с. 186-198]. З точки зору С. Кульчицького, 
реформатори початку 1990-х у Росії та Україні зробили ставку на сліпий 
автоматизм об’єктивних економічних законів [5]. Ніхто з них не відчував 
небезпеки появи нової тоталітарної мутації суспільно-економічного ладу –  
комунізму з „капіталістичним обличчям”.

Крім того, Україна одночасно проголосила два політичних і економічних 
курси: на реформістську трасформацію і на стабільність. Виникло явне 
протиріччя, оскільки швидка модернізація зі стабільним розвитком 
важко узгоджується. Істотним недоліком модернізаційного процесу є 
нерозробленість ідеології реформування суспільства. Невирішеність 
принципових питань докорінних перетворень зводить нанівець всі наміри 
реформаторів. Спроби розроблення концептуальних засад суспільного 
реформування були, однак їхній науковий рівень був доволі сумнівним. 

М. Михальченко вказує на ще одну істотну причину: підрив не лише 
„соціалістичної”, але й традиційної моралі у суспільстві. Розмиті поняття 
добра і зла, правди і брехні, злочинності і порядності, демократії і порядку. 
Влада не звертає увагу на критику опозиції, відсутній діалог еліти з 
масами, фактично не ведеться боротьба з злочинністю, у суспільстві 
запанував культ наживи будь-яким засобами [7]. Стан та рівень розвитку 
українського суспільства сприяють усвідомленню необхідності засвоєння 
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стандартів західної політичної культури, як-от приватна власність, 
демократія, правова держава, особиста свобода. Однак вказані цінності 
не були засвоєні сучасним українським суспільством у ході соціалізації, 
що призвело до виправдання в суспільній свідомості ерзацу західних 
соціальних стандартів, а у суспільній практиці популяризації далеко 
не кращих рис західного способу життя: індивідуалізму, цинізму, 
фетишизації грошей та прибутку, егоїзму, надмірної стандартизації 
суспільної поведінки тощо. 

Фінансова неспроможність будь-якого з існуючих владних угруповань 
самотужки реалізувати хоча б один модернізаційний проект національного 
масштабу також обмежує модернізаційний потенціал сучасної еліти. 
Істотний вплив на модернізаційний процес має високий ступінь 
„приватизації” інститутів держави різними кланово-корпоративними 
структурами. Інтереси держави значною мірою ототожнюються з 
інтересами конкретних комерційних структур, а „приватизоване” 
державне чиновництво виступає лобістами цих інтересів.

Вагомим чинником оновлення України є те, що воно припало на епоху 
глобалізації. У цих умовах успішна модернізація дає шанс „вписатися” 
у світовий політичний, економічний та інформаційний простір, не бути 
виштовхнутим за його межі і стати зайвим елементом у світовому 
масштабі. Правлячий клас України ще недостатньо усвідомив цей факт, 
як і те, що модернізація за готовими західними зразками спрямована 
передовсім на цілі західного світу і аж ніяк не на цілі загальнолюдського 
процвітання та благоденства, створення „колоніальних демократій”, за 
яких масам населення „надається сурогат демократії у вигляді розпусти, 
послабленого контролю з боку влади, доступні розваги, залишеність 
самим собі, система цінностей, яка позбавляє людей від зусиль на собою 
і моральних обмежень” [4, с. 25].

В той же час, українська модель модернізації - це не класична модель 80-
90 х років, а швидше неомодерністська модель, характерними рисами якої 
є: модернізація розглядається як комплексний проект, який формується 
на досвіді Заходу, Сходу і постсоціалістичних країн; ця модель не акцентує 
увагу на „унікальності України”, на ізоляціонізми, а орієнтується на 
участі в модернізації країни зовнішніх інвесторів зі Сходу та Заходу; 
українська модель модернізації є спробою модернізації за ініціативою 
„верхів”, які діють на блоковій, а не однопартійній основі; в цій моделі 
відчувається технократизм, однолінійність проекту, слабке врахування 
інтересів регіонів; відсутність політико-культурного забезпечення 
проекту модернізації, щоб підготувати населення до позитивів і негативів 
модернізації в політико-правовій і етнокультурній сферах.

Можна говорити про необхідність розв’язання багатьох проблем 
політичної модернізації, проте варто зупинитися лише на основних, які на 
даному етапі суттєво впливають на характер політичного реформування. 
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Однією з найважливіших проблем політичної модернізації є досягнення 
відносно стійкої рівноваги і політичної стабільності в суспільстві. У 
контексті цієї проблеми важливим є такі умови її вирішення:

1) збалансування державного управління й системи місцевого 
самоврядування з урахуванням здатності української ментальності 
витворювати різноманітні індивідуальні й громадські форми раціонального 
господарювання та потяг до утворення різноманітних місцевих форм 
самореалізації населення на локально-суспільному та особистісному 
рівнях;

2) виявлення протиріч у загальнодержавних, галузевих, регіональних, 
колективних та особистих інтересах і визначення способів їх узгодження 
для досягнення консенсусу та прийняття ефективних управлінських 
рішень;

3) вирішення проблем адміністративно-територіального поділу країн 
як засобу погодження централізаторської політики українських структур 
(Крим, Закарпаття, Галичина, Донецьк);

4) врахування нового, що приносять кризові стани у світі та в Україні.
Другою важливою проблемою у процесі політичної модернізації є 

подолання деструктивної поведінки еліти, здійснення адміністративної 
реформи. У сучасній Україні партійний елітарний патерналізм динамічно 
„збагатився” нормами олігархічного правління, що дозволило відкрито 
використовувати владу в інтересах окремих кланів, груп впливу. 
Здійснюється напівкримінальне і кримінальне зрощення політичної, 
економічної, фінансової і правоохоронної еліт, що обслуговують інтереси 
одна одної, створюючи могутні об’єднання. Масштабне розкрадання 
державного і колективного майна, хабарництво, протекціонізм стали 
нормою функціонування владних структур. Тому політична еліта 
дискредитуючи себе, дискредитує цілі і завдання демократичного розвитку 
й об’єктивно стає гальмом такого розвитку.   Подальше збереження розриву 
між елітою і масами є не тільки неприпустимим, а й соціально небезпечним 
й, відповідно, потребує здійснення адміністративної реформи [6].

Третьою проблемою є пошук оптимальних способів переходу від 
традиційного суспільства до раціонального, пом’якшення зіткнень 
традиційних цінностей до демократичної політичної культури з 
новими модернізованими інститутами. Тут слід уважно поставитися 
до формування політичного режиму і створення системи соціального 
управління, зорієнтованих на витворення стилю соціально-політичного 
життя відповідно до внутрішніх потреб українського суспільства та 
суспільно-політичних викликів епохального розвитку. Вищезазначене 
передбачає:

1) цілеспрямоване подолання ситуації загальної непідготовленості 
до суспільно-державного реформування всієї системи управління 
та залежності від тиску ззовні, а також розумне запозичення 
загальноцивілізаційного досвіду і врахування досвіду модернізації 
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близьких до України за окремими аспектами розвитку держав (Польща, 
Росія, Чехія, країни Балтії);

2) неприпустимість механічного перенесення на національний ґрунт 
зарубіжних інститутів без урахування національно-психологічних 
особливостей народу і характерних рис сучасної політичної ситуації;

3) обмеження впливу на державотворчий процес вузькопартійних 
інтересів, побіжних обставин, ейфорії неконтрольованої свободи як 
гаранта проти відновлення тоталітаризму;

4) зміну ступеня й характеру інституціоналізації суспільства завдяки 
розвиткові замість формалізованих офіційних державно-політичних 
інститутів асоціативно-громадського життя в різноманітних спонтанних 
формах, народжених самою логікою життя суспільства (форми 
самореалізації населення) тощо.

Четвертою проблемою політичної модернізації сучасної України 
є налагодження системи постійного зворотного зв’язку й діалогу між 
представниками владних структур і населенням, збільшення числа 
індивідів, які мають не лише право, а й реальну можливість бути почутими 
під час прийняття та реалізації публічних політичних рішень [10, c. 74].

До головних умов вирішення цієї проблеми слід віднести:
1)  подолання найбільш поширеної в політиці кризи - кризи легітимності 

через створення механізмів суспільної саморегуляції на місцевому 
рівні, справедливий розподіл ресурсів влади та управління, створення 
державно-правових інститутів, норм і процедур, які в сукупності й 
становлять основи правової держави та демо кратичного політичного 
режиму;

2) подолання політико-економічними засобами дистанції між 
соціальними етапами, стимулювання соціальної мобільності й домінування 
політичних угруповань (партій, громадських об’єднань, груп тиску) замість 
всевладдя бюрократії;

3)   розширення на всіх рівнях суспільної організації механізмів 
політичної соціалізації, що передбачають включення індивіда в суспільство 
через оснащення його закріпленим у культурі досвідом попередніх 
поколінь і надбанням загальнолюдських знань та цінностей, розвиток 
системи політичного рекрутування (відбору персоналу, який перебере 
на себе провідні ролі в політиці) на рівні „нижніх поверхів” політичної 
системи суспільства.

П’ятою проблемою політичної модернізації сучасної України  є 
всебічний розвиток молоді як основного носія майбутнього. Наприкінці 
XX – на початку XXI ст. у світі відбувається процес міжгенераційної зміни 
ціннісних орієнтацій. Певною мірою цей процес стосується і України. На 
авансцену вітчизняної історії останнім часом виходять нові покоління 
молоді, становлення яких відбувається в умовах політичної свободи та 
вільної конкуренції. Саме вони у процесі формування постсучасності 
виступають носіями нового комплексу переконань. 
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Враховуючи потенційні можливості української молоді до активного 
політичного протесту, оновлена влада повинна надавати більше уваги 
проблемам залучення молоді до структур громадянського суспільства, 
розвитку і вдосконалення функціонального поля її діяльності, сприяння 
інтеграції молодих людей у внутрішні та світові політичні структури і 
процеси. З метою забезпечення гуманістичного характеру майбутнього 
українського суспільства особливу увагу представникам владних 
структур, громадськості, політичним лідерам слід приділити проблемі 
бездуховності в молодіжному середовищі. Від того, наскільки вдасться 
розв’язати цю проблему в умовах сьогодення, залежатимуть якість і 
суспільно-політичний характер людського співіснування в майбутньому.

При цьому необхідно пам’ятати, що розв’язати цю проблему 
менторськими методами соціалізації практично неможливо. Тож 
основну увагу слід приділити таким напрямам підготовки майбутнього 
функціонування українського суспільства на гуманістичних принципах:

 1. Формування громадянської позиції, розвиток політичної освіти 
та політичної культури української молоді. Створення умов для 
саморозвитку, виробничої та творчої діяльності молоді, забезпечення їй 
необхідних стартових умов і перспектив активної громадянської позиції, 
відчуття своєї значущості для суспільства.

 2. Активізація пошуків ефективних шляхів подолання суперечностей 
між інтересами, потребами, цінностями суспільства і молодого покоління. 
Особливо слід подбати про допомогу молодим сім’ям, створення системи 
зайнятості, адекватної одержаній освіті та прагненням і орієнтаціям 
молодих людей.

 3.  Переорієнтація поглядів на молодь як на об’єкт ідеологічного, 
виховного впливу і подолання її відчуження від суспільно-політичних 
процесів. Це передбачає відміну декларативно-формальної політики 
стосовно молоді, розроблення цілеспрямованої програми державної 
молодіжної політики, яка полягає в систематичному аналізі стану 
свідомості молодих людей, а також формуванні політичної свідомості, що 
є основою високої політичної культури особи.

 4. Урахування суперечностей між незахищеністю молоді та її 
внутрішнім потенціалом. Нинішньому поколінню, яке визначає основні 
напрями модернізації українського суспільства, слід визнавати реальну 
рівноправність молоді, зводячи таким чином до мінімуму можливість 
протистояння в суспільстві й підстави для протесту в майбутньому.

 5. Розвиток політичної освіти й постійне підвищення рівня підготовки 
молодої людини до політичної діяльності. Варто погодитись з думкою 
про те, що без розширення меж доступу молоді до політичної влади 
сподіватись на суттєві зрушення в Україні на шляху до демократичного 
суспільства досить важко.

Розглянуті нами процеси, які визначально впливають на розвиток 
постсучасного суспільства, зумовлюють необхідність „олюднення” 
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політики, що формулюється у проблемному полі політичної науки як 
„людський вимір політики”. Якщо для епохи Модерну характерним був 
погляд на суспільство, особливо в тоталітарних політичних системах, 
як на безликий колектив, яким керують вожді й герої, то з настанням 
епохи Постмодерну поступово утверджується підхід до суспільства як до 
сукупності індивідів, особистостей. Такий підхід передбачає насамперед 
подолання бачення людини як функції держави. Причому на Заході ця 
проблема не має такої гостроти, як у посттоталітарних суспільствах. 
Але, зрештою, і в Україні поступово, через демократизацію відбувається 
відхід від тлумачення людини як незначного гвинтика у функціонуванні 
державної машини, хоч цей процес не може відбуватися так плавно, як у 
розвинених країнах. У контексті процесів глобалізації, які розгортаються 
в сучасному світі, визначальне значення для України мають проблеми, 
пов’язані з пошуками країною свого місця в майбутньому світовому 
порядку.
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Пошук оптимальних шляхів розвитку демократії є однією з 
визначальних рис багатогранного процесу суспільно-політичних 
трансформацій, що відбуваються в Україні. Важливе місце у цьому пошуку 
займає проблема становлення громадянського суспільства. Як зазначає  
В. Андрущенко, саме потенціал громадянського суспільства, потужний, але 
ще не достатньо задіяний, може стати вирішальним чинником у політичній 
консолідації української нації та подоланні соціально-економічної кризи 
[2, с. 6].

Розробка концепту громадянського суспільства має тривалу історію 
й досі знаходиться у стадії розвитку. Витоки його ідей – у традиціях 
давньогрецької та римської політичної думки. Утвердження ж цього 
концепту відбулося у працях  Дж. Лока, Ш.-Л. Монтеск’є, І. Канта,  
Г.  Гегеля, А. Токвіля, Дж. С. Мілля та ін. Разом з тим, починаючи з середини 
ХІХ ст., ідея громадянського суспільства знаходилась на периферії 
наукових пошуків. І лише наприкінці 1980-х років увага до неї відродилась 
завдяки зростанню ролі громадських об’єднань та рухів у суспільно-
політичних трансформаціях країн Центральної та Східної Європи. 

Вітчизняні науковці, зокрема В. Андрущенко, О. Бабкіна, А. Грамчук,  
А. Колодій, О. Корнієвський, М. Розумний, Ф. Рудич, В. Степаненко,  
О. Фісун, О. Чувардинський, Є. Цокур, Ю. Шайгородський та ін., 
приділяють значну увагу дослідженню різних теоретичних і практичних 
аспектів формування громадянського суспільства в Україні.  Разом з тим, 
у вітчизняному науковому дискурсі ще не вироблено єдиного підходу 
до визначення як самого феномену громадянського суспільства, так і 
основних етапів його розвитку, навіть протягом порівняно нетривалого 
періоду незалежності України. Так, на думку Є. Цокура, особливе 
пожвавлення розвитку громадянського суспільства відбувалось у перші 
роки після проголошення незалежності, а також під час „помаранчевої 
революції” 2004 р. та впродовж незначного часу після неї [13, с. 133].

„Романтично-номенклатурний”, „державно-капіталістичний”, 
„олігархічно-демократичний” етапи та етап „корпоративної демократії” 
виокремлює С. Телешун [11, с. 5]. Окремі дослідники розглядають етапи 
формування громадянського суспільства в залежності від прояву 
державної політики сприяння його розвитку. Зокрема, О. Корнієвський 
у цьому контексті говорить про концептуально-доктринальний (1991 р. –  
початок 2000-х рр.) та організаційно-правовий (початок 2000-х рр. –  
до сьогодні) етапи [7, с. 69–70]. 

Залишається відкритим для наукової дискусії і питання чинників 
та особливостей формування інститутів громадянського суспільства. 
Мета статті – дослідити чинники й особливості процесу формування 
інститутів громадянського суспільства в незалежній Україні. 

До здобуття Україною незалежності основним чинником розвитку 
громадського життя тривалий час виступала держава, що намагалась 
контролювати активність громадян, дозволяючи, або забороняючи, 
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діяльність громадських об’єднань. За цих умов у Радянській Україні 
сформувалась значна кількість об’єднань, що мали допомагати досягненню 
цілей партійних органів (комсомол, жіночі, ветеранські, творчі організації, 
„комітети боротьби за мир” і т. п.). Разом з цим, процес „перебудови” 
та демократизації, незадоволеність громадян соціально-економічною, 
культурною, екологічною політикою держави сприяли появі перших 
легальних громадських об’єднань, діяльність яких не відповідала офіційній 
лінії Комуністичної партії. У 1990–1991 рр. такі об’єднання стали важливою 
складовою трансформаторського суспільно-політичного руху, що сприяв 
досягненню незалежності України [1].

За нових умов незалежності формування інститутів громадянського 
суспільства відбувалось під впливом ряду специфічних чинників. 
Протягом першого умовного етапу (1991–1994 рр.) мало місце природне 
затухання трансформаторського суспільно-політичного руху, що досягнув 
своєї мети. Його лідери зосередились на створенні нових політичних 
партій націонал-патріотичного спрямування. Громадські організації, що 
боролися з радянським режимом, зменшили рівень своєї активності, багато 
з них почали діяти при новосформованих політичних партіях. Знизився і 
загальний рівень громадської активності, оскільки населення зосередилось 
на виживанні у складних соціально-економічних умовах.

Разом з цим, процес створення нових інститутів громадянського 
суспільства повністю не зупинився. Зокрема, у цей час реєструється 
близько 600 громадських організацій всеукраїнського та міжнародного 
рівня, серед яких і ті, що мали досвід функціонування за радянської 
доби (інвалідів, ветеранів, спортивно-фізкультурні, товариства сприяння 
обороні тощо). 

На початку 1990-х рр. в Україні розпочинають діяльність потужні 
міжнародні організації-грантодавці (Фонд „Відродження”, Агентство 
США з міжнародного розвитку, Національний демократичний інститут 
та ін.). Вони фінансово підтримують як організаційний розвиток, так і 
безпосередню діяльність громадських об’єднань певного спрямування 
(експертно-аналітичних, екологічних, з питань боротьби із соціально 
небезпечними захворюваннями тощо). Це дозволило залучити до роботи в 
таких об’єднаннях висококваліфікованих фахівців (на початку 1990-х рр. 
виплати за послуги цих експертів у кілька разів перевищували заробітну 
плату викладачів вищої школи [14, p. 33]). 

Такий потужний у попередні роки чинник, як ставлення держави, 
на початку періоду незалежності майже не позначався на створенні 
та діяльності інститутів громадянського суспільства. Окрім прийняття 
(загалом, –  сприятливого для розвитку інститутів громадянського 
суспільства Закону України „Про об’єднання громадян” (1992 р.), влада 
майже не виявляла інтересу до цих форм самоорганізації населення 
(очевидно, не вбачаючи в них особливої користі чи загрози). Хоча, уже 
в ці роки ряд перереєстрованих „радянських” громадських організацій 
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(інвалідів,  ветеранів, фізкультурно-спортивні) отримали пільги від 
держави, а деякі об’єднання (наприклад, підприємців) почали впливати 
на прийняття державних рішень. 

Протягом наступних 1995–1999 рр., в умовах продовження соціально-
економічної кризи, більшість інститутів громадянського суспільства була 
змушена шукати зовнішню підтримку. Її могли надати або міжнародні 
донори (для чого потрібно було професіоналізуватися в галузі), або потужні 
політичні партії. Останній варіант набуває значного поширення в контексті 
прагнення політичних сил віднайти додаткові джерела суспільно-
політичної легітимації. У другій половині 1990-х рр. провідні політичні 
партії України активізують свою участь у створенні і сприяють діяльності 
молодіжних громадських об’єднань (Ленінська комуністична спілка 
молоді України, Народно-демократична ліга молоді, Молоді республіканці 
тощо). Створюються й інші види „припартійних” громадських об’єднань 
(наприклад, Всеукраїнське жіноче народно-демократичне об’єднання 
„Дія”, Всеукраїнська екологічна ліга при Народно-демократичній 
партії). Під час виборчої кампанії 1999 р. громадські організації активно 
залучаються до мега-об’єднань на підтримку кандидатів на посаду 
Президента України (Всеукраїнське об’єднання демократичних сил 
„Злагода”, що підтримувало Л. Кучму, Всеукраїнське громадське 
об’єднання „У XXI сторіччя – з Євгеном Марчуком”).  

Суттєво зростає й вплив державної політики стосовно інститутів 
громадянського суспільства. Керівництво держави сприймає ці інститути 
як додаткове джерело легітимізації своєї діяльності та „заграє” з 
громадськими активістами шляхом створення сприятливих умов для 
функціонування нових видів інститутів громадянського суспільства або 
підтримки вже існуючих. Так, у 1997 р. приймаються Закони України 
„Про благодійництво та благодійні організації”, „Про професійних 
творчих представників та творчі спілки”, у 1998 р. – Закон України „Про 
молодіжні та дитячі громадські організації”, у 1999 р. – Закон України 
„Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Указ Президента 
України „Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної 
політики та підтримки молодіжних громадських організацій”. 

Протягом наступного етапу, у 2000–2004 рр., на фоні певного згортання 
демократичних процесів в державі і посилення президентської влади, 
активізується група експертно-аналітичних інститутів громадянського 
суспільства, що спеціалізуються на контролі за діяльністю органів 
державної влади, виявляючи порушення законодавства, факти 
корупції, обмеження прав журналістів, тиску на малий і середній бізнес. 
Завдяки фінансовій підтримці іноземних донорів, такі „контролюючі” 
організації сформували гарну інфраструктуру, що дозволило залучати 
кваліфікованих експертів, готувати фахові інформаційно-аналітичні 
матеріали, вміло подавати результати роботи через засоби масової 
інформації. Активна публічна діяльність таких інститутів громадянського 
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суспільства призводить до загострення стосунків з правлячою політичною 
елітою. З іншого боку, співпраця з ними зацікавлює опозиційні політичні 
партії та представників малого і середнього бізнесу, які прагнуть 
убезпечитися від тиску централізації влади. 

На фоні конфронтації з „контролюючими” інститутами громадянського 
суспільства держава продовжує співпрацювати з об’єднаннями, 
які вже традиційно є „зручними” та „конструктивними” (інвалідів, 
ветеранів, молоді, фізкультурно-спортивні тощо). Разом з цим, для 
недопущення значного  погіршення іміджу влади здійснюються спроби 
продемонструвати вітчизняній та міжнародній спільноті прагнення до 
розвитку механізмів демократії. Саме у 2003-2004 рр. приймаються 
урядові рішення про механізми залучення громадськості до формування та 
реалізації державної політики (консультації з громадськістю, громадські 
ради при органах влади). 

Під час президентської виборчої кампанії 2004 р. досягає своєрідного 
„піку”  прагнення політичних сил залучити до показної співпраці якомога 
більшу кількість громадських об’єднань. На початку липня 2004 р.  
63 громадські організації увійшли до складу координаційної ради на 
підтримку кандидата у Президенти України В. Януковича, наприкінці того 
ж місяця вже 80 громадських організацій підтримали його під час Форуму 
демократичних сил До коаліції „Молодь обирає Януковича” увійшли  
52 молодіжні громадські організації, до молодіжної коаліції „Наша 
Україна”, що підтримувала В. Ющенка, – 26 таких організацій [3, с. 434]. 
Щоправда, значна кількість цих  громадських об’єднань було утворено 
саме під вибори. 

У 2005-2009 рр., за нових „демократичних” умов, відбувається 
відтік лідерів та експертів впливових на початку 2000-х рр. інститутів 
громадянського суспільства до політичної сфери, органів державної влади, 
бізнес-структур. Багатьом „контролюючим” громадським об’єднанням (що 
звикли працювати „проти”, а не „за”) доводиться шукати нові напрямки 
діяльності, оскільки вважається, що демократія в Україні встановлена, і 
вони досягли своєї мети (старі напрямки роботи майже не підтримуються 
міжнародними донорами). 

Водночас, попри очікування, державна політика стосовно інститутів 
громадянського суспільства за нових умов не зазнала системних змін. 
Мало місце збереження традиції підтримки „зручних” громадських 
об’єднань, „врахування” їх підтримки при прийнятті тих чи інших 
рішень. Запроваджені наприкінці 2004 р. механізми участі громадськості 
у формуванні та реалізації державної політики не знайшли належної 
підтримки та розвитку. Без належної уваги залишились і заклики 
громадських активістів щодо удосконалення нормативно-правової бази 
з питань створення та діяльності інститутів громадянського суспільства. 

У цей же час помітно зменшилась увага до інститутів громадянського 
суспільства з боку провідних політичних партій. Спроби залучення їх 
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до виборчої кампанії 2010 р. (Всеукраїнські народні збори на підтримку 
Ю. Тимошенко, Українська народна рада, створена для підтримки  
В. Ющенка, меморандуми про співпрацю з громадськими організаціями 
В. Януковича) за масштабами та за ефективністю значно поступалися 
практиці попередніх виборчих кампаній. 

Зміна політичної еліти на початку 2010 р. позначила сучасний етап 
розвитку вітчизняних інститутів громадянського суспільства. Політика 
централізації влади сприяла поверненню до звичних форм діяльності 
„контролюючих” громадських об’єднань (рівень фінансування цього 
напрямку з боку міжнародних організацій знову зростає). Намагання 
уряду подолати фінансову кризу через звуження обсягу прав певних 
категорій громадян (зокрема, підприємців, осіб, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) майже одразу призводить до потужних 
протестних заходів їх об’єднань, які демонструють себе в ролі активного 
політичного гравця і змушують уряд йти на компроміси. 

Як і на початку 2000-х рр., з метою уникнення суттєвого погіршення 
іміджу влади в очах вітчизняної та міжнародної спільноти керівництво 
держави прагне продемонструвати демократичний напрямок розвитку 
країни, готовність враховувати інтереси не лише „зручних” громадських 
об’єднань, але й опозиційних. Для конструктивної співпраці з ними при 
Президентові України та уряді створюються спеціальні консультативно-
дорадчі органи (Громадська гуманітарна рада, Міжвідомча робоча група 
з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист 
прав журналістів, Координаційна рада з питань розвитку малого та 
середнього підприємництва, Консультативна рада з питань поліпшення 
соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, та ін.). В умовах нібито „згортання демократії” актуалізується 
питання державного сприяння розвитку громадянського суспільства, 
реалізації прав громадян. Влада іде на прийняття законів, що активно 
лобіюються опозиційно налаштованими інститутами громадянського 
суспільства (зокрема, про доступ до публічної інформації, удосконалення 
умов для діяльності громадських об’єднань і благодійних організацій).  

Щоб детальніше охарактеризувати інші особливості сучасного 
стану розвитку інститутів громадянського суспільства, зупинимося 
на його кількісних і якісних показниках. Станом на 2012 рік в Україні 
зареєстровано близько 86 тис. громадських організацій різного рівня, у 
т. ч. місцеві осередки, а також близько 13 тис. благодійних організацій 
і фондів та близько 75 тис. профспілкових організацій  [4, с. 7-8, с. 38]. 
При цьому до реально працюючих  можна віднести не більше третини 
зареєстрованих організацій, інші не знаходять за реєстраційними 
адресами і додаткові відомості про їхнє розташування відсутні [4, с. 9] 
(на думку окремих експертів, кількість активно працюючих громадських 
об’єднань взагалі становить 3–4 тисячі [10, с. 15]). Таким чином Україна 
суттєво поступається країнам Європи, в яких на 1000 осіб населення діє 
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в середньому 4 громадських об’єднань [6, с. 15], 
Показовим є аналіз напрямків діяльності українських інститутів 

громадянського суспільства. Згідно зі статистичними даними, 16,6% 
громадських організацій усіх рівнів є оздоровчими та фізкультурно-
спортивними, 10,3% – професійної спрямованості, 9,5% – молодіжними 
[4, с. 8]. На всеукраїнському рівні до громадських організацій професійної 
спрямованості можна віднести близько 35% зареєстрованих організацій 
(для порівняння, кількість так званих правозахисних всеукраїнських 
громадських організацій, що ставлять за мету захист прав та 
інтересів широких верств населення, становить трохи більше 1%) [8].  
При цьому діяльність значної кількості благодійних організацій, більшості 
професійних і творчих спілок також спрямована на підтримку конкретних 
професійних груп громадян або розвиток певних професійних галузей. 
Таким чином, в Україні кількісно переважають інститути громадянського 
суспільства, що за своєю природою є групами захисту вузьких інтересів, 
або суспільно корисна діяльність яких підтримується державою 
(фізкультурно-спортивні, молодіжні). Значна частина інших інститутів 
громадянського суспільства, що змушена шукати фінансової підтримки 
міжнародних грантових організацій, обирає напрямки діяльності, 
орієнтуючись на пріоритети донорів, а не проблеми, що реально хвилюють 
більшість населення. 

У результаті звичайні громадяни не вбачають особливої користі 
в інститутах громадянського суспільства для захисту своїх прав та 
інтересів. Наприклад, за даними соціологічних досліджень, близько 80% 
громадян стверджують, що не беруть участі в роботі жодної громадської 
організації [12, с. 488]. На такому сприйнятті позначаються і проблеми 
ціннісної аномії населення (розпад сформованої за радянські часи системи 
колективістських цінностей), а також необхідність пошуку способів 
виживання у складних соціально-економічних умовах, що не залишає часу 
для участі у громадських справах. Разом з цим, до позитивної тенденції 
останніх років варто віднести практику створення неформальних об’єднань 
(без офіційної реєстрації та чіткої структури), члени яких заінтересовані 
у вирішенні актуальних суспільних проблем. Такі громадські ініціативи, 
рухи, групи (наприклад, „Збережи старий Київ”, „Україна без холопів”, 
„Дорожній контроль” та ін.) ведуть боротьбу проти забудови міських 
територій, вирубки лісів, незаконної діяльності правоохоронних органів, 
неналежного обслуговування в закладах торгівлі.

Стосунки між інститутами громадянського суспільства та державою 
на сьогодні розвиваються у двох напрямках. По-перше, зберігається 
сформована протягом багатьох років тенденція співпраці органів 
державної влади зі „зручними”, „конструктивними” організаціями, які 
в свою чергу використовують зв’язки з органами влади для зміцнення 
власного авторитету та отримання фінансової підтримки. По-друге, 
як уже зазначалось, керівництво держави прагне уникати відкритої 
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конфронтації з невеликою, але впливовою групою „контролюючих” 
інститутів громадянського суспільства, демонструючи готовність до 
врахування їх вимог. У результаті протягом останніх років прийнято 
ряд рішень, спрямованих на розширення механізмів політичної участі 
інститутів громадянського суспільства. Водночас, попри прогресивний 
і демократичний характер, такі рішення, на думку дослідників, несуть 
ряд загроз. Як зазначають науковці, вони приймаються механічно і без 
теоретико-методологічної дискусії. У результаті в публічній політиці 
формується домінуюче значення інститутів громадянського суспільства 
(на противагу традиційним механізмам легітимізації публічної влади, 
насамперед виборам), хоча більшість членів суспільства навіть не 
здогадуються, що ці інститути представляють їх інтереси перед державою. 
Таким чином,  організоване і досить швидко монополізоване середовище 
носіїв бренду „громадянського суспільства” фактично продовжує 
традицію функціонування громадських об’єднань радянської доби, які 
вважалися посередниками між владою та населенням, але практично не 
представляли справжніх інтересів останнього  [9, с. 7-9].

Проведений аналіз особливостей та чинників формування інститутів 
громадянського суспільства в незалежній Україні дозволяє зробити 
наступні висновки. По-перше, цей процес відбувався у контексті 
загального політичного та економічного розвитку держави, в якому, на 
нашу думку, можна виокремити декілька умовних етапів: 

- 1991-1994 рр. – затухання трансформаторського суспільно-
політичного руху, що сприяв досягненню незалежності, становлення 
нових „неполітизованих” об’єднань та адаптація до нових умов низки 
„радянських” громадських об’єднань;

- 1995-1999 рр. – посилення залежності інститутів громадянського 
суспільства від політичних партій і міжнародних донорів, поширення 
практики тісної співпраці держави зі „зручними” громадськими 
об’єднаннями (у т. ч. в частині їх фінансової підтримки), „загравання” 
керівництва держави з громадськими активістами шляхом створення 
сприятливих умов для формування нових видів інститутів громадянського 
суспільства;

- 2000-2004 рр. – публічна конфронтація держави та групи інститутів 
громадянського суспільства, що спеціалізуються на контролі за діяльністю 
органів державної влади, посилення тенденції залучення громадських 
об’єднань до політичної діяльності (в контексті виборчих кампаній), 
намагання влади продемонструвати свою демократичність шляхом 
створення правових умов для участі громадськості у прийнятті державних 
рішень;

- 2005-2009 рр. – відсутність очікуваних від нової політичної еліти 
змін у напрямку реальної співпраці держави та широкого кола інститутів 
громадянського суспільства, інституційне послаблення більшості 
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„контролюючих” громадських об’єднань, зменшення уваги до інститутів 
громадянського суспільства з боку політичних партій;

- 2010 р. – наш час – активізація в умовах централізації влади 
„контролюючих” інститутів громадянського суспільства, демонстрація 
рядом інших громадських об’єднань можливості чинити потужний 
протестний опір діям уряду, намагання керівництва держави хоча б 
формально продемонструвати заінтересованість у розвитку громадянського 
суспільства та співпраці з не лише „зручними” об’єднаннями. 

По-друге. Зростає залежність розвитку вітчизняних інститутів 
громадянського суспільства від інших політичних інститутів, насамперед, 
держави. Як і в радянський період, держава продовжує бути основним 
чинником, що впливає на функціонування громадських об’єднань. Хоча 
наразі йдеться не про тоталітарний контроль, а про прагнення багатьох 
інститутів громадянського суспільства бути наближеними до влади, щоб 
мати змогу отримати фінансову підтримку, результативно представити 
свої групові інтереси, підвищити власний авторитет. Органи державної 
влади використовують співпрацю з інститутами громадянського 
суспільства для зменшення рівня їх опозиційності, покращення власного 
іміджу. Крім того, пріоритетність ролі держави у розвитку громадянського 
суспільства закріплюється через прийняття спеціальних нормативно-
правових актів. 

Суттєвий вплив на розвиток інститутів громадянського суспільства 
в Україні здійснюють також міжнародні донорські організації. Завдяки 
їх підтримці сформовано ряд громадських об’єднань, які мають високу 
організаційну та фахову спроможність, але водночас пов’язують свою 
роботу із зовнішніми пріоритетами, а не інтересами звичайних громадян.  

Політичні партії хоч і зменшили в останні роки залучення інститутів 
громадянського суспільства до проведення виборчих кампаній, але 
натомість не виробили механізмів реальної співпраці з ними, яка б 
дозволило підтримати корисні громадські ініціативи. 

По-третє. Неможливо оминути увагою ряд проблемних питань, що 
характеризують сучасний стан розвитку інститутів громадянського 
суспільства. Громадський сектор в Україні є суттєво недорозвиненим як 
кількісно, так і якісно. Більшість інститутів громадянського суспільства 
зосереджені на представленні вузьких групових інтересів, а не виконанні 
таких суспільних функцій, як інтеграція членів суспільства та регуляція 
взаємовідносин між ними (у т. ч. консолідація та мобілізація), налагодження 
суспільної комунікації, передача соціального досвіду. Відсутність реальної 
допомоги громадянам у вирішенні актуальних для них проблем не дозволяє 
продемонструвати суспільну важливість інститутів громадянського 
суспільства, підвищити довіру до них, залучити населення до громадської 
діяльності, у т. ч. незалежної від держави та міжнародних донорів 
фінансової підтримки громадських об’єднань.
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Підсумовуючи, варто зазначити, що в цілому інститути громадянського 
суспільства в незалежній Україні мають тенденцію до розвитку в рамках 
континентально-європейської моделі, яка характеризується значним 
взаємовпливом між громадськими об’єднаннями та державою (на відміну 
від англосаксонської моделі з великою кількістю незалежних від держави 
асоціацій, товариств, клубів за інтересами [5, с. 54]. Разом з тим, реальне 
впровадження континентально-європейської моделі в Україні на даний 
час ускладнено через слабкість і неусталеність інститутів громадянського 
суспільства, неврахування ними інтересів звичайних громадян, 
переважання ролі держави у суспільній модернізації.
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Розглянуто сутність феномену  „соціальний капітал”, 
проаналізовано його  вплив на розвиток демократичної держави, 
досліджено перспективи  налагодження взаємодії між державною 
владою та громадянами через накопичення соціального капіталу.

Ключові слова: громадянське суспільство, довіра, соціальний 
капітал, індекс людського розвитку, держава.

The phenomenon of "social capital" is considered and its influence 
on the development of democratic state is analyzed in the article. The 
prospects of cooperation between public authorities and citizens due 
to the accumulation of social capital are examined.

Keywords: civil society, trust, social capital, Human Development 
Index, the state.
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Рассмотрена сущность феномена „социальный капитал”, 
проанализировано его влияние на развитие демократического 
государства, исследованы перспективы взаимодействия между 
государственной властью и гражданами благодаря накоплению 
социального капитала.

Ключевые слова:  гражданское общество, доверие, социальный 
капитал, индекс человеческого развития,государство.

Постановка проблеми. Термін „соціальний капітал” увійшов до 
наукового обігу порівняно недавно. Увага до цього феномену зумовлена тим, 
що концепція соціального капіталу, як проблема наукового дослідження, 
є недостатньо вивченою на сьогоднішній день. Категорія „соціальний 
капітал” започаткована і розвинута в роботах таких дослідників, як 
Френсіс Фукуяма, Роберт Патнам, Джеймс Коулмен. В роботах цих 
дослідників досліджувана категорія пов’язана  з рівнем довіри громадян 
до влади, а також із показниками рівня економічного розвитку держави. 
Після виходу в 1964 році у світ  книги Г. Беккера „Людський капітал”, 
категорія „соціальний капітал” набуває більш розширеного тлумачення. 
Автор намагається здійснити розрахунок ефективності освіти з точки 
зору економічного розвитку, згодом він публікує багато статей із сучасних 
соціальних проблем, але в контексті економічного способу мислення.     
В розвиток поняття соціального капіталу важливий внесок внесла теорія 
французького соціолога і філософа П. Бурдьє, саме він встановлює зв’язок 
між соціальним, культурним, фізичним і людським капіталами і на основі 
цих досліджень, визначає соціальний капітал як інтегруючий чинник 
соціальної поведінки індивіда [1, с. 66].

Громадянське суспільство – поняття, яке застосовується для пізнання 
усієї системи суспільних відносин, що перебувають поза сферою 
державного врегулювання. В даному суспільстві вільні індивіди, а також 
добровільно сформовані організації громадян захищені від прямого 
втручання та контролю з боку органів державної влади. На основі цього 
формується підгрунття для розвитку вільного ринку, поширення духовних, 
моральних, національних цінностей тощо. Основою громадянського 
суспільства  є життя індивідів як приватних осіб, різноманіття їх інтересів, 
а також сукупність вільно встановлених між ними міжособистісних 
зв’язків (економічних, сімейних, особистісних, культурних, релігійних 
тощо). Відомий соціолог-неофункціоналіст Джефрі Александер визначає 
громадянське суспільство „як аналітичну, а не конкретну категорію. Воно 
не є сферою, до якої можна доторкнутись, або побачити” [12, с. 160].

До громадянського суспільства найбільш наближеною, а іноді і 
тотожною йому, є соціальна сфера. Соціальна сфера, перш за все, є 
сферою інституціолізованого спілкування, створення тимчасових і стійких 
об’єднань і їх використання для розвитку індивідів і колективів. Інститутами 
громадянського суспільства виступають: добровільні громадські об’єднання 
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(економічні, освітні, культурні, благодійні об’єднання, політичні партії і 
рухи), незалежні ЗМІ, а також усі інші осередки формування громадської 
думки, суспільної ініціативи  волевиявлення народу. Інституціолізоване 
громадянське суспільство представляю собою розгалужену мережу 
різноманітних форм волевиявлення і формування громадської думки, 
забезпечених певною інфраструктурою і автономних щодо держави. Така 
суспільна підсистема може називатись громадянським суспільством тільки 
за умови, якщо в ньому є спільна зацікавленість громадськими справами 
в усіх членів такого суспільства, а індивідуалізм поєднується з готовністю 
до співпраці і кооперації для досягнення спільних цілей.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Джеймс Коулмен 
поняття соціального капіталу використовує для аналізу відносин, 
які панують всередині групи людей, поєднаних спільними нормами, 
цінностями, взаємними зобов’язаннями і очікуваннями [5, с. 115]. 

Важливим кроком у предметному вивченні соціальних норм стала книга 
відомого політолога Роберта Патнама „Творення демократії. Традиції 
громадянської активності в сучасній Італії”. Р. Патнам зазначає, що 
„громадянське суспільство характеризується активною і орієнтованою на 
суспільні цілі позицією громадян, елітарними політичними відносинами 
і заснованими на довірі і співпраці суспільними відносинами” [11, с. 304]. 
В сукупності всі ці елементи вчений визначає як „соціальний капітал”. 
Завдяки участі в організаціях громадянського суспільства, індивіди 
отримують соціальний капітал і надалі спроможні його використовувати 
для зміцнення демократичних засад в управлінні державою. Р. Патнам 
зазначає, що розвиток демократизації в суспільстві можливий саме 
завдяки реформам на місцевому рівні [11, с. 266-271].  Ф. Фукуяма 
визначає соціальний капітал як „загальноприйняті норми і цінності, які 
практикуються певною групою людей і дозволяють їм співпрацювати; це – 
певний потенціал суспільства або його частини, що виникає як результат 
наявності довіри між його членами. Соціальний капітал є неформальною 
практикою розуму” [12].

Концепція соціального і людського капіталу в російському суспільстві 
знайшла своє відображення у наукових працях Н. Бутової, А. Гапоненко,  
Г.  Градосельской, І. Діскіна, В. Корнієнко, Т. Скрипкіна, Л. Стрельникової,  
А. Ляско, Т. Орлової, Н. Пліскевіч, В. Радаєва, А. Трапковой, І. Чернявського, 
О. Шкаратана, П. Шихірєва та ін. Також досліджується функціонування 
окремих елементів соціального капіталу в соціальному просторі 
радянського і пострадянського суспільства. В Україні взаємодії соціального 
капіталу і громадянського суспільства особливу увагу приділяють такі 
вчені як: А. Колодій, А. Багнюк, А. Бова, Є. Гугнін, В. Чепак, О. Кірєєва,  
М. Лесечко, А. Чемерис, Ю. Савко, О. Сидорчук, В. Степаненко та ін.

Досить цікавою, щодо вивчення взаємозв’язку громадянського 
суспільства і соціального капіталу, є концепція А. Колодій. Громадянське 
суспільство, на думку автора, представляє собою сукупність понять 
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довіри, консолідації, толерантності. Ці принципи є основою громадянського 
суспільства, і, водночас, складовими поняття „соціального капіталу”. З 
цього випливає, що феномен „соціального капіталу” є якісним показником 
розвитку громадянського суспільства [6, с. 30].

Також необхідно звернути увагу на компоненти, з яких складається 
концепція соціального капіталу. А. Колодій виділяє такі елементи: 
горизонтальні зв’язки між рівними індивідами; норми довіри; колективна 
діяльність індивідів; почуття участі у житті суспільства і громади, почуття 
відповідальності один перед одним, тобто усі прояви приналежності до 
громадянського суспільства.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є дослідження складових 
елементів соціального капіталу та їх впливу на формування громадянського 
суспільства  в Україні. Тому, основними завданнями є: уточнення змісту 
категорій „соціальний капітал” та „громадянське суспільство” через його 
складові, особливо через взаємозв’язок соціального капіталу і показників 
людського розвитку ; дослідження кожного елементу соціального капіталу 
та його впливу на формування громадянського суспільства .

Виклад основного матеріалу. Сучасне суспільство знаходиться під 
владою інформатизації в усіх її проявах. Тому на перший план виходить 
людина-індивід і її самоствердження у суспільстві. Самоствердження 
індивіда здійснюється завдяки всебічному розвитку особистості, 
підвищення рівня загальної довіри, внутрішньої свободи і свободи вибору –  
з цих елементів складається теорія соціального капіталу. Соціальний 
капітал впливає на індивіда та соціум як внутрішньо так і ззовні. Важливим 
є те, що з одного боку, соціальний капітал бере участь у формуванні 
особистості члена громади, а з іншого – надає риси приналежності до 
громадянського суспільства людям в межах цілої політичної спільноти. 
Даний процес сприяє позитивному сприйняттю правових норм особами, а 
це, в свою чергу, призводить до добровільного підкорення їм. Громадянські 
цінності і взаємодії людей у політичній сфері складають сферу політичної 
культури на яку впливають соціальний капітал, сформований у соціумі, 
та легітимність політичної влади. Цей тандем зумовлює достатній рівень 
довіри до інститутів влади, рівень політичної зацікавленості і політичної 
участі, сприяє розвитку політичних цінностей тощо.

Необхідно пам’ятати, що громадянське суспільство представляє собою 
автономну систему, в середині якої формується соціальний капітал, а вже 
далі соціальний капітал потрапляє в сферу політики через набуті людьми 
цінності, норми поведінки. Якщо ці дві сфери (соціальна і політична) 
збалансовано функціонують, тоді можливим є формування громадянської 
позиції людини. Але існують деякі відмінності: в соціальній сфері 
людина виступає як член певної спільноти, тому громадянська позиція 
виявляється як можливість консолідації і взаємодії. Водночас, у політичній 
сфері людина має політико-правовий статус громадянина, а це означає, 
що громадянська позиція носить формалізований характер і вимагає від 
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людини участі у формуванні органів державної влади, здійсненні впливу 
на органи влади, тобто виконання своїх обов’язків як громадянина. Можна 
сказати, що політична громадянськість залежить більшою мірою від 
легітимності державної влади та її політико-правових інститутів, а не від 
соціального капіталу. Американський політолог Джін Л. Коен зазначає, що 
політична громадянськість залежить від ефективного чи неефективного 
функціонування законів та урядів і від ставлення до них громадян, як до 
легітимних інститутів.

Якщо говорити про розрахунок національного обсягу „соціального 
капіталу”, тут необхідно взяти до уваги два показники – довіра і участь 
у громадських організаціях. Рівень соціального капіталу вимірюється за 
даними соціологічних досліджень. Але найточнішу інформацію ми можемо 
отримати лише в ході регулярного моніторингу процесів, які регулюють 
рівень соціальної довіри у суспільстві. Довіра має такі різновиди: довіра 
певної спільноти до людей – своїх співвітчизників, яка формується під 
впливом участі у громадському житті; а також довіра до політичних 
інститутів, яка суттєво залежить від впливу першого виду, але в даному 
випадку вирішальним є рівень легітимності даних політичних інститутів. 
Саме тому цей вид довіри (політична), об’єктивніше буде вважати 
компонентом політичної культури, а не складовою соціального капіталу, а 
ці два  види довіри необхідно розрізняти за сферами суспільної діяльності 
індивідів. Соціальна сфера – громадська, а політична – громадянська. 
Зв’язок між цими сферами базується на тому, що окремий індивід, коли 
взаємодіє з іншими індивідами у системі інститутів громадянського 
суспільства, отримує певні нові якості, які згодом переносить на інших 
індивідів і спільноти, з якими йому необхідно взаємодіяти. Цей процес 
відбувається не лише в соціальній сфері, а й у політичній, тому не можна 
говорити, що існує прірва між громадським і громадянсько – політичним 
життям. Це залежить від тих соціальних ролей, які виконують індивіди. 
Створюючи в соціумі мережі спілкування, формуючи моральні якості, 
індивіди згодом використовують їх при формуванні власного правового 
поля діяльності. Отже, з точки зору державного управління, „соціальний 
капітал” дає змогу інтегрувати в одну категорію різноманітні соціальні 
форми впливу державної влади на суспільство, які необхідні для 
збереження цілісності і розвитку громадянського суспільства. Адже 
ефективність державного управління пропорційна ефективності 
використання різних форм соціального капіталу. Це проявляється 
у відносинах взаємної відповідальності в усіх сферах економічного, 
духовного, політичного, соціального життя. Така відчуженість соціального 
капіталу дозволяє говорити про його особливий тип – державний капітал, 
який має власну систему [ 6, с. 26].   

Варто підкреслити, що під соціальним капіталом розуміється система 
інституцій, зв’язків між ними та норм, що регулюють їхню діяльність, яка 
визначає якість та інтенсивність суспільних взаємовідносин. Соціальний 
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капітал має винятковий вплив на суспільно-політичні процеси в державі, 
саме тому можна сказати, що економічне процвітання держави, її 
стабільність і розвиток – є  складовими соціального капіталу. Країни з 
високим рівнем соціального капіталу мають також відповідно високий 
індекс людського розвитку. Саме соціальний капітал держави створює 
підґрунтя для реалізації її людського капіталу [2, с. 19-21].                                                                                                                       

Концепцією людського розвитку передбачається створення 
можливостей для підвищення добробуту, зміцнення здоров’я, духовного  
збагачення і всебічного розвитку особистості. Значну роль у цих процесах 
відіграє середовище в якому перебуває людина, політичні та соціальні 
інститути, які дають можливість управляти своїм життям і життям 
соціуму. В основі концепції людського розвитку лежить пріоритет інтересів 
людей на кожному з трьох основних етапів перехідного етапу: розвиток 
держави; розвиток демократії; економічне реформування.

Сама концепція виникла в результаті трансформаційних процесів в 
традиційних ідеях про розвиток, а саме: ідеї розвитку основних потреб 
людини і доктрини економічного розвитку. Велика увага у концепції 
людського розвитку приділяється правам і свободам людей, а саме їх 
гарантуванню:

 • кожна людина у державі, яка має політико-правовий статус 
громадянина, має право брати участь в управлінні державою на рівні 
органів місцевого самоврядування, а також в масштабах національного 
уряду;

 • як політична нація  люди мають право на мову, віру і звичаї;
 • як виробники, громадяни мають право брати участь у комерційній 

діяльності держави;
 • споживаючи товари і отримуючи послуги, люди мають право лише 

на якісне обслуговування, на доступ до необхідної інформації, на захист 
від неякісних товарів, на життя у здоровому навколишньому середовищі.

Як процес розширення можливостей вибору, людський розвиток 
передбачає:  доступ до отримання належної освіти; підтримку ведення 
здорового способу життя; доступ до ресурсів, необхідних для забезпечення 
гідного рівня життя. Однак людський розвиток має і інші складові: 
економічну, соціальну і політичну свободу, право на розвиток своєї 
особистості, право на творчість та самоповагу.

Людський розвиток відбувається за двома основними напрямами:  
1) набуття якісних показників, таких як професіоналізм, високий рівень 
освіти, рівень і тривалість життя; 2) використання цих показників в певних 
сферах економічного, соціального, культурного, політичного життя. Для 
рівномірного розвитку необхідно, щоб ці два напрямки були збалансовані. З 
цього випливає, що людський розвиток має бути сталим для раціонального 
використання усіх можливих ресурсів, які використовуються для 
задоволення потреб як сучасних, так і майбутніх поколінь. 
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Постає питання  в якій системі необхідно вимірювати людський 
розвиток? Для цього використовується  Індекс людського розвитку (ІЛР), 
який вперше було запропоновано для використання  в межах Програми 
розвитку ООН  у 1990 р.  За цим індексом вимірюються показники розвитку 
країн і регіонів. Автор Індексу – економіст Махбуб-уль-Хакі. Сучасний 
вигляд показник отримав у 1990-х роках після численних доопрацювань 
групою економістів на чолі з Амартія Сен. Щорічно автори аналізують  
187 країн, які є членами ООН, а також Гонконг, спеціальний 
адміністративний округ Китаю та Окуповані Палестинські Території. 
Використання  показника ІЛР є значно ефективнішим, ніж, наприклад, 
показники валового внутрішнього продукту (ВВП), який аналізує 
лише середній прибуток людини. Спочатку для аналізу ІЛР країни 
використовувалось 40 показників, здебільшого кількісних і рейтингів. 
Але не всі показники можливо виміряти кількісно, адже існують ще такі 
категорії, як соціальний і політичний капітал, духовні цінності, свобода 
вибору.

На сьогоднішній день Україна посідає 76-ту позицію у світовому 
рейтингу людського розвитку. Наша країна займає категорію „країни з 
високим рівнем потенціалу”, а сумарний ІЛР становить 0,729 бала. Також в 
дану категорію потрапили такі країни як: Венесуела, Ямайка, Грузія, Перу 
та інші. Показник України вищий за середній світовий – 0,682 бала, але  є 
нижчим за середній європейський рівень – 0,751 бала. Основні показники 
ІЛР враховують такі параметри: 1) тривалість життя (в Україні – 68 років); 
2) рівень освіченості (0,858 бала); 3) ВВП на душу населення (6175 доларів); 
4) середня тривалість навчання  (11,3 роки); 5) індекс гендерної нерівності 
(становить  0,335 бала); 6) коефіцієнт показника „місця у парламенті” (0,087 
бала, 8% складає представництво жінок в українському парламенті); 7) 
чисельність міського населення (складає  69,1%).                                                                                                                                      

Україна має найгірші показники Індексу людського розвитку у Європі 
(виняток складає лише Молдова, яка займає 111 позицію). Можна сказати, 
що наша країна знаходиться на шляху до  встановлення  чітких  соціальних  
стандартів  в  суспільстві, які на даний час не відповідають соціальним 
стандартам розвинених країн світу.

При визначенні показників ІЛР, необхідно врахувати такі умови:
1. Розрахунок показників ІЛР базується на показниках людського 

розвитку, але дані показники однаково  не впливають на людський 
розвиток в цілому;

2. ІЛР не враховує негативні індикатори такі як: рівень злочинності, 
екологічне забруднення, рівень безробіття.

На сьогодні взаємозв’язок між ефективними методами управлінської 
діяльності і новітніми технологіями дає можливість значно підвищити 
рівень людського, а також і соціального капіталу. Усунення соціальних 
проблем регіонів є метою соціально-економічної політики, яка спрямована 
на створення сприятливих умов для послідовного підвищення ВВП на 
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душу населення та базових показників якості життя: очікуваної тривалості 
життя, збільшення витрат на освіту і охорону здоров’я. Тільки за рахунок 
розвитку окремих регіонів, та покращення складових показників ІЛР 
у кожному регіоні країни, можна досягти збільшення темпів росту 
національної економіки. Тому, пріоритетним завданням політики 
соціально-економічного розвитку України повинно стати створення дієвого 
механізму для її ефективного забезпечення на регіональному рівні.

Висновки. Соціальне життя людини багатше за формами і тому 
порівняно з політикою, його вплив первинний. Саме  з нього починається 
формування громадянського суспільства і демократії. Важливою частиною 
концепції громадянського суспільства є розвиток соціального капіталу 
через активізацію участі населення у житті суспільства. Здатність до 
взаємодії і консолідації є одним  із найважливіших аспектів соціального 
капіталу. Дана взаємодія зумовлена рівнем довіри громадян. Максимально 
ефективною і продуктивною взаємодія  між громадянським суспільством 
і державою можлива при соціальній  зрілості цих інститутів. Саме тому, 
досягнення цих завдань має стати пріоритетним напрямком політики 
держави.

Проблема становлення громадянського суспільства в Україні стає 
ключовою. В умовах кардинальних змін ціннісних орієнтацій у напрямку 
засвоєння західних цінностей індивідуалізму постає необхідність їх 
збалансування соціальними нормами довіри і консолідації, які складають 
основу соціального капіталу суспільства. В свою чергу, це слід розглядати 
як чинник підвищення ІЛР в Україні.

Щодо перспектив розвитку соціального капіталу в Україні,  то сьогодні 
можна констатувати низький рівень громадської активності,  низький 
рівень довіри та високий рівень відчуження в українському соціумі.  У 
цьому аспекті можна говорити про наявність так званого негативного 
соціального капіталу, який навряд чи сприятиме соціальній стабільності 
та соціальній безпеці. 

Головна проблема сучасної України  – відсутність зрозумілої стратегії 
розвитку суспільства. Саме тому, на сьогоднішній день Україна займає 
низькі позиції в Європі за показниками ІЛР.  Її отриманню може сприяти 
цілеспрямована політика держави, що забезпечує умови зростання 
соціального капіталу. Адже саме  достатній рівень соціального капіталу –  
є необхідною умовою для розвитку  суспільства у демократичному 
напрямку.  Наявна ресурсна база взаємодії держави і громадсько-
політичних рухів  у сучасній Україні залишає бажати кращого через 
незначність наявних засобів і внутрішньої незбалансованості складових 
її компонентів. Існуючу структуру ресурсного забезпечення взаємодії 
держави й організацій громадянського суспільства не можна назвати 
повноцінною. Це проявляється, насамперед,  у розбалансованості 
ресурсного забезпечення, коли надлишок одного виду ресурсного 
забезпечення розвитку суспільства  в іншої із взаємодіючих сторін не може 
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дозволити швидко компенсувати його дефіцит у другої із взаємодіючих 
сторін.  Подібні структурні  перетворення ресурсної бази взаємодії стали 
досить істотними перешкодами, що стримують розвиток українського 
громадянського суспільства. 

Отже,  необхідним є відродження традицій, суспільна консолідація,  
подальша активізація процесу формування мереж громадської активності,  
які забезпечать співпрацю між людьми і сприятимуть формуванню 
почуття довіри та безпеки. В іншому випадку виникає загроза подальшої 
розбалансованості суспільства, посилення протистояння між верствами 
населення і врешті-решт стримування процесу розвитку громадянського 
суспільства в Україні.
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Аналізуються особливості міграційних процесів у контексті 
кризи ідентичності.  Приділяється увага визначенню 
особливостей міграції як одного з етнічних маркерів у системі 
міжетнічної взаємодії та ризиків, спричинених процесом 
інтеграції „чужих” етносів в український соціум.

 Ключові слова: міграція, стресогенність міграційних процесів, 
відторгнення „інших”, ризики міжетнічної взаємодії.

 
 Peculiarities of migration processes in the context of identification 

crisis are analyzed. Particular attention is paid to defining features 
of migration as one of ethnic markers in the system of inter-ethnic 
cooperation and risks posed by the process of integration of foreign 
ethnic groups in Ukrainian society. 

Keywords: migration, identity crisis, rejection of „the different”, 
inter-ethnic cooperation risks.
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 Анализируются особенности миграционных процессов 
в контексте кризиса идентичности. Уделяется внимание 
выявлению особенностей миграции как одного из этнических 
маркеров в системе межэтнического взаимодействия и рисков, 
порожденных процессом интеграции „чужих” этносов в 
украинский социум.

Ключевые слова: миграция, стрессовость миграционных 
процессов, отторжение ”других”, риски межэтнического 
взаимодействия.

Структурні зміни на політичній карті Європи, що призвели до утворення 
наддержавного політичного об’єднання – Європейського Союзу та вільної 
для внутрішньої міграції Шенгенської зони, створили ситуацію, за якої 
країни Східної та Південної Європи неминуче перетворюються на сталий 
транзитивний простір (географічний коридор) для нелегальної міграції. 
Не залишається у цьому сенсі винятком й Україна, яка розташована на 
перехресті традиційних шляхів прямування мігрантів до „європейського 
благополуччя” та за пострадянського періоду історії, значним чином, 
лібералізувала режим західного кордону, водночас істотно не посиливши 
режим контролю північних та східних рубежів (українсько-російський 
та українсько-білоруський кордони). З огляду на щорічне збільшення 
кількості нелегальних мігрантів, що перетинають українські кордони, 
означена проблема здатна перетворитися на істотний чинник ризику 
державної безпеки. 

В умовах поступового „закриття Європи”, посилення з боку Єврокомісії 
уваги до східних європейських кордонів та їх більш щільного моніторингу 
проблемою є фільтрація потоків нелегальної міграції на теренах України. 
Наслідки цього процесу насьогодні не виглядають суттєвими, адже кількість 
мігрантів у абсолютних величинах не становить відкритої загрози. Іншими 
словами перспективи французьких „іммігрантських бунтів” Україні не 
загрожують. Але слід мати на увазі, що поступове збільшення іммігрантських, 
переважно незахідних за культурною ознакою осередків, цілком ймовірно, 
призведе до появи проблем, пов’язаних з необхідністю їх соціальної та 
подальшої суспільної адаптації. Основним виміром ризиків є не „чинник 
кошторису”, а складність вироблення моделей суспільного облаштування 
подібних громад мігрантів та можливостей використання їх соціального 
капіталу [3, c. 76-115]. Сукупність різнорідних маркерів: мовних, культурних, 
ментальних відмінностей, дискурсивний розрив – здатна значно ускладнити 
процеси комунікації в матриці: держава та суспільство – етнічно однорідні, 
але соціально закриті іммігрантські громади.

 Недостатня увага держави до проблеми нелегальної міграції 
опосередковано зміцнює чинники державної ерозії та сприяє посиленню 
антидержавних корупційних осередків. Серед затриманих правопорушників 
на кордоні України нелегальних мігрантів виявлено: в 1996 р. – 44,8%, 
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1997 р. – 29%, 1998 р. – 45%, 1999 р. – 45%, 2000 р. – 52%, 2001 р. – 51%,  
2002 р. – 51%, 2012 р. 50%. За офіційними даними, в Україні в 2011 р. кількість 
нелегальних імігрантів складала близько 5 млн осіб (за неофіційними – 
близько 7 млн.). В 2010 р. на навчання в нашу країну приїхало 103, 5 тис. 
осіб, понад 90 тис. з яких стало нелегалами [8, c. 330]. На 2012 р. в Україні 
офіційно зареєстровано понад 2300 тис. мігрантів з 50 країн світу [ 4 ].

 Таким чином, щорічно кількість осіб, що незаконно перетинають 
кордони України, не зменшується. Фактично Україна перетворилася на 
транзитний коридор для нелегальної міграції, що спричиняє неприродний 
стан міжетнічних відносин в Україні. Найбільша кількість затриманих 
спостерігається на українсько-словацьких, українсько-угорських, 
українсько-російських кордонах. В Україну і через її територію перевозять 
нелегально не тільки товари без оплати відповідного мита, а й зброю, 
вибухові речовини, наркотики і, звичайно ж, людей. Небезпека полягає 
в неконтрольованому характері та великих потоках міграції. Сучасна 
міграційна ситуація та її динаміка в останні роки свідчить про наявність 
ризиків як соціально-економічного і правового характеру. Нелегальна міграція 
здатна впливати на криміногенну ситуацію. Свідчення цього – здійснення 
„резонансних” злочинів на території Одеської, Херсонської, Запорізької 
та інших областей: убивства працівників правоохоронних органів, зухвалі 
розбійні напади тощо. Протягом 2011-2012 рр. на території нашої країни 
мігрантами скоєно 3 тис. злочинів [ 4 ]. Причому злочинцям вдається зникнути 
на території іншої держави й практично бути недосяжними для правосуддя, 
що порушує, так би мовити, „баланс справедливості в суспільстві”. 

На заваді боротьбі з нелегальною міграцією в Україні є відсутність 
„реєстру іноземців”, яка заважає спрогнозувати міграційний потенціал. Через 
відсутність такої інформаційної бази загальнодержавного рівня іноземці, що 
перебувають у межах України, вільно переміщаються з одного регіону в 
іншій. У зв’язку з цим, і складається ситуація, за якої,наприклад, іноземці-
працівники одеського Промринку виявляються зареєстрованими в іншій 
області України. Відповідна служба, що займалася б таким „реєстром”, 
повинна бути створена безпосередньо при Кабінеті Міністрів України, 
як це вже зроблено раніше в інших прикордонних державах. Доводиться 
констатувати, що вітчизняна статистика нелегальної міграції представлена 
в основному відомостями про кількість офіційно зареєстрованих біженців. 
За даними МВС, легальних імігрантів 279 тис., в той час нелегальних, 
за оцінками експертів, 700-800 тис. осіб [6, с. 16]. Найбільша кількість 
проживає в ареалах великих міст, переважно на півдні і сході України, 
навколо Києва. У часи системних криз, як правило, загострюються питання 
ставлення до „інакшості”, а як наслідок, пошук ворогів, сегментація 
етнокультурного поля за принципом „свій - чужий”. Пошук відмінностей 
неминучe веде до розмивання громадянської ідентичності, до процесу 
відторгнення „інакшості”.

81



Аналізуючи політичне відторгнення іммігрантів, Ю. Левенець 
наголошує: „попри доволі розвинену законодавчу базу соціальна 
інтеграція прибулих украй повільна і суперечлива. Місцеве населення не 
завжди психологічно готове до появи чималих емігрантських анклавів, що 
провокує міжетнічну напруженість, ксенофобію, расизм”. Слід визнати, 
що в Україні працюють чинники відносного політичного відторгнення, 
пов’язані з міфами масової свідомості, конкуренцією на ринку праці, 
неформальними практиками. Зокрема, майже половина населення знає 
про недружнє ставлення з боку місцевих, чверть була його свідкам, тоді 
як не знають про нього 13%, а близько 30% не були свідками [5, c. 10].

Національна ідентичність – завжди своєрідна система „свій-чужий”. 
Важливою є система змістів і знаків, що дає можливість визначати, на 
кого поширюються прийняті тобою правила гри, а хто стосовно них –  
сторонній. Небезпека, що виходить із жорсткого поділу на „своїх-чужих”, 
етноізоляціонізм зумовлені гіпертрофованим прагненням до утвердження 
пріоритетів етнічної ідентичності. Постіндустріальна хвиля міграції, що 
захлеснула не тільки європейські держави, а й всі країни „великої 8”, за 
винятком, Японії, історично порівнянна лише з Великим переселенням 
народів. Глобалізація й загальні стандарти розмивають цю систему, 
змішують карти, ламають стереотипи. Темношкірі й чорноволосі власники 
німецьких паспортів ведуть переговори з іспаномовними американцями. 
Як тепер відрізняти „наших” від „інших” – за мовою, паспортом, 
зовнішністю, релігійною приналежністю, етнічним походженням, 
геополітичною лояльністю? Під впливом глобалізаційних процесів на 
наших очах відбувається зміна пріоритетів самоідентифікації, коли 
громадянським формам ідентифікації значно поступаються расові, етнічні, 
релігійні. Однак, там, де пріоритети міжетнічної взаємодії обираються за 
ознакою „титульності”, нормою стають конфлікти та травматичний досвід 
розігрування „етнічної карти”. 

У передмісті Парижа горіли машини й крамниці, а соціологічні 
опитування обіцяли ще більш високі відсотки Ле Пену. При цьому головною 
електоральною опорою консерваторів і навіть націоналістів – прихильників 
жорсткості імміграційної політики Британії є, як не парадоксально, 
етнічні меншини: вихідці з Індії, Пакистану, Шрі-Ланки та інших країн. 
Етнокультурне районування міських територій і розрив у рівні життя 
між мусульманськими, єврейськими, бангладешськими, чорними районами 
створюють незвичний для Європи рівень напруженості. Більшість жителів 
Каліфорнії не говорять англійською мовою, а „країна іммігрантів” США 
збирається будувати стіну вздовж кордону з Мексикою задля запобігання 
потокам міграції. Реальне існування та відторгнення „інших” перетворює 
постіндустріальні мегаполіси й урбанізовані території у вибухонебезпечну 
зону, подібну Близькому Сходу або Балканам.

У контексті  впливу міграційного чинника на розмивання 
етнокультурного поля суспільства німецький історик і філософ  
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Ф. Мейнеке на початку ХХ ст. відзначив, що історично гіперідентичність 
найчастіше застосовується для перекроювання політичної карти й 
утворення під маскою „боротьби за незалежність” нових держав. 
Порятунком для цілісності політичних націй, як Англія, Франція, Росія, 
США, є мультикультуралізм, в основі якого, на його думку, постулат про 
рівність культурних субнацій за умови визнання пріоритету державної 
ідентичності, усвідомлення себе громадянином, що визнає рівноправність 
інших. Автор теорії глобального соціуму ризиків У. Бек у своїй книзі 
„Космополітичний погляд” зазначає, що мультикультуралізм заперечує 
свій же власний постулат рівноправності, позиціонуючи, приміром, 
європейський лібералізм як єдино цивілізовану систему співіснування 
напротивагу різного „варварства”.

 Результати та висновки досліджень іноетнічних груп, що проведені 
європейськими та американськими дослідниками (Н. Гейзером і  
Д. Мойніхеном, К. Герцом та ін.) дозволяють говорити про особливу 
взаємодію державних та етнічної ідентичностей у системі визнання 
іноетнічних мігрантів. Тут можна погодитися з думкою Ф. Беккер про те, 
що процесу ідентифікації етнічно різних мігрантів властивий високий 
ступінь ситуативності практик реалізації етнічності та етнічних дискурсів; 
етнічність розглядається як мігрантами, так стороною, що їх примає, 
скоріш не як базисний есенціалістський феномен, а як мінливий спектр 
можливостей, які можуть бути мобілізовані за певних соціальних умов.

„Розмивання” етнічності, виникнення крайних різновидів національного 
фанатизму, їх кореляція з різними формами фундаменталізму - небезпеки, 
породжувані новітніми міграційними потоками, які спостерігаються в 
Україні. Звичайно, перспектива перетворення України на країну іммігрантів, 
про що говорить Блер Рубл в книзі „Капітал розмаїтості”, – справа 
далекого майбутнього, але вже сьогодні є підстави для підвищеної уваги 
до міграційних процесів та ролі в українському суспільстві переселенців з 
інших країн. Україна в демографічному плані нагадує „атмосферну зону 
низького тиску” [8, c. 350]. Світова тенденція збільшення населення і ступінь 
інтеграції нашої країни в світову спільноту вже найближчим часом актуалізує 
проблему прийняття іммігрантів. В глобальному плані Україна може опинитися 
в ролі привабливої лакуни, яку намагатиметься використати європейська 
спільнота для позбавлення надлишків міграційних потоків. Слід зауважити, 
що в Україні міграційні ризики посилюються демографічною кризою, що 
бере початок з 90-х років минулого століття. Вона призвела до скорочення 
населення України з 52,2 млн осіб у 1991 р. до 46,7 млн осіб у 2012 р. 

 По-друге, брак працездатного населення, який відчувається сьогодні 
в країні, – наслідок цього стрімкого скорочення мешканців України за 
останні роки. Безумовно, на фоні щорічної депопуляції в 250-350 тис. 
протягом останніх десяти років, приріст 14 тис. іммігрантів за 2006 р. –  
це не надто відчутна демографічна зміна (скорочення населення за  
2006 р. – 283,5 тис). Але тенденція зростання позитивного сальдо 
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міждержавної міграції в Україні і зростання його у кілька разів (більш ніж 
втричі за 2006-2009 рр.) дають підстави для прогнозування суттєвих змін 
етнічної структури працездатного населення країни.

По-третє, утворення диспропорції демографічних змін в регіонах України. 
Співвідношення еміграційного та імміграційного потоків в Україні в цілому 
має позитивне сальдо (в 2012 р. + 14 245 осіб), але приріст населення 
зафіксований лише в 7 регіонах, з яких тільки п’ять зазнали відносно 
суттєвого (понад 1000 осіб) збільшення населення, це: Київська, м. Київ, 
Одеська, Харківська області, АР Крим, Дніпропетровська область. 
Нерівномірність міграційних процесів у регіонах призводить до дисбалансу 
в динамік і природного приросту населення. Зменшення темпів депопуляції 
в семи областях України відбувається винятково за рахунок міждержавної 
міграції, наприклад, у Харківському регіоні з 2012 р. понад 15% усіх 
іммігрантів склали іноземці [7, c. 48-50].

Не дивлячись на тенденцію зростання кількості населення, посилення 
міграційних процесів в Україну, окреслює низку демографічних проблем:

„Заміщення” працездатного населення України. Протягом 2012 р. 
державу залишило понад 750 тис., а прибуло 770 тис. осіб. Серед загальної 
кількості осіб, які виїхали за межі країни в 2005-2011 рр., працездатних –  
70%, а працездатних іммігрантів – 77%, а офіційна кількість трудових 
мігрантів з України 5 млн [7, с. 3]. Співвідношення серед емігрантів та 
іммігрантів осіб, які не досягли працездатного віку та у віковій категорії 
15-19 років: відповідно 17,2% та 20,7%.

Приріст „азійської” складової етнічного складу України. Серед осіб, 
які прибули в Україну в 2006 р., понад 65% - вихідці з Середньої Азії, 
Кавказу та Закавказзя (в АР Крим їх кількість перевищує 85% від загальної 
кількості прибулих) [7, c. 50-51].

Дисбаланс забезпечення регіонів трудовими ресурсами – ще одна з 
найгостріших демографічних проблем, яка безпосередньо є наслідком 
міграційних процесів. Фактично в Україні визначилася своєрідна вісь 
притоку людських ресурсів, яка проходить від Харкова на північному сході 
через Придніпров’я (Київ, Дніпропетровськ) на південний захід до Одеси.

Демографічний стан регіонів і стан міграційних процесів слугують 
своєрідним індикатором економічного благополуччя і привабливих перспектив 
розвитку областей. Першочерговими чинниками зростання кількості мігрантів 
в області є потреба в робочій силі, рівень оплати праці, можливість розвитку 
бізнесу та розгалужена система освітніх закладів. Але симптоматичним є 
той факт, що приток іммігрантів відчувають багатоетнічні та російськомовні 
міста. Традиційна поліетнічність таких міст, як Одеса або Харків сприяє 
толерантному ставленню місцевого населення до мігрантів та їх швидкій 
адаптації. Місцеві громади доволі ліберально ставляться до існування і 
розвитку емігрантських громад, які перетворились на органічний компонент 
вітчизняної урбаністичної культури. Прикладом вдалого інкорпорування в 
структуру українського міста є в’єтнамська громада в Харкові, яка сприяла 
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організації та розвитку декількох великих фірм – корпорації Техноком 
та Sun Group.

Мовний фактор зумовлений походженням іммігрантів з колишніх 
радянських азійських та кавказьких республік, де російська мова мала 
статус офіційної мови міжнаціонального спілкування. Цей полегшує 
процес адаптації і визначає російськомовні регіони як зони сприятливого 
адаптаційного клімату для іммігрантів. У жодному з україномовних регіонів 
не відбувається такого напливу іммігрантів з закордону. Показовими з цього 
погляду є дані про використання мов іммігрантами для спілкування –  
70,4% обирають російську мову [8].

Таким чином, існують ризики того, що Україна з часом перетвориться на 
країну емігрантів, але цей процес має регіональний вимір. Стрибкоподібне 
збільшення сальдо міграції змушує до проведення всебічного аналізу 
міграційних процесів, прогнозування пов‘язаних з ними ризиків у 
демографічній, соціальній та економічній сферах життя. Звісно, таке масове 
явище, як міграція тягне позитивні та й негативні наслідки соціального, 
економічного, культурного та іншого характеру. При цьому варто зазначити, 
що позитивність чи негативність прямо залежить не тільки від специфіки 
самого міграційного процесу, а й від настанов і можливостей держави, де 
відбуваються процеси. Наприклад, для використання коштів, що привозять 
із собою мігранти, вимагають розвинуту банківську систему і відповідне 
законодавство, а для включення новоприбулих до трудових ресурсів 
необхідна загальна стратегію їх залучення. Сьогодні дві групи проблем 
обумовлюють інтеграцію мігрантів в українське суспільство, а саме: проблеми, 
пов’язані з мігрантами, та проблеми самих мігрантів. На жаль, діалектичний 
зв’язок між ними не завжди є очевидним. У більшості вони спричинені 
фактом приїзду „чужої” людини, а головне – людини, неадаптованої у 
певному суспільстві.

 Процес інтеграції поступово вводить мігрантів в суспільство. Якщо 
він проходить для мігрантів не послідовно, некоректно – виникають 
„ускладнення” взаємодії „іншого” з суспільством, яке характеризується 
відмінними соціокультурними параметрами. Яскраві приклади таких 
„ускладнень” можемо спостерігати в країнах Євросоюзу: Англії, Франції. З 
одного боку, це були масові заворушення мігрантів, які вважають порушеними 
свої права. З іншого, теж достатньо масові виступи місцевого населення, яке 
вважає, що у мігрантів надто багато прав. З цього приводу звернємо увагу на 
одну з причин гальмування та викривлення процесу інтеграції мігрантів 
в суспільство. Мова йде про внутрішній конфлікт, викликаний появою 
сегмента мігрантів, а саме про конфлікт між власною самоідентифікацією 
мігрантів та ідентифікацією населення приймаючої країни. Особливо важко 
проходить процес входження у суспільство для тих категорій іммігрантів, 
які абсолютно протилежні за релігійними, мовними, культурними, навіть 
побутовими маркерами. Для України такими „іншими” є переселенці 
з країн Африки та Азії. Для ілюстрації стану проблеми, зокрема в 
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Україні, були використані матеріали досліджень, що проводяться з 2002 р. 
у Києві за сприяння Інституту Кеннана Міжнародного центру підтримки 
науковців імені Вудро Вілсона (США). Оскільки вони містять інформацію 
як про об’єктивне станови ще іммігрантів з протилежних від України  
(і територіально, і культурно) країн Азії та Африки, так і суб’єктивні оцінки 
цього становища і прибульцями і киянами, воно є багатим джерелом для 
подальшого аналізу.

На проблему конфліктів ідентифікацій класики соціології звертали 
увагу в різних аспектах. Так, проблема „визнання” була сфомульована  
Ч. Тейлором, якій вважав, що характер сучасної політики залежить від вимог 
„визнання”. На його переконання, „вимога визнання” є необхідною умовою 
сучасної політики щодо етнічних меншин – політики мультикультуралізму. 
„Визнання особистості”, її самоідентифікації, Ч. Тейлор розглядав як одну з 
головних ознак демократичного суспільства, для подальшого розвитку якого 
важливими є ідентифікація (визнання) та сприйняття особистості в соціальне 
середовище [10, с. 225]. Зрозуміло, що для людини, яка приїхала на нове 
місце і відрізняється статусом, культурою та навіть зовнішністю (одягом) від 
місцевого населення, конфлікт ідентифікацій – це наслідок „невизнання”. 
Небезпека виходить з того, що цей конфлікт двосторонній, з „корінним” 
населенням. За конфліктом „невизнання” криється конфлікт ідентичностей 
[3, c. 115]. За умов глобалізації часто густо конфлікт спричиняється 
необхідністю повної інформації щодо соціокультурної ідентифікації 
мігрантів, та, з іншого боку, відсутністю такої інформації. Основним 
джерелом інформації, як для місцевого населення про іммігрантів, так і 
навпаки, є суб’єктивний досвід спілкування: державні програми, спрямовані 
на інформування населення, матеріали засобів масової інформації, 
спілкування в побуті та ін.

 Треба визнати, що на сьогодні в Україні не реалізуються спеціальні 
державні програми, спрямовані на інформування як іммігрантів, так і 
українців про реальний стан імміграційних процесів, кількісний і якісний 
склад іммігрантів, їх права і можливості інтеграції в українське суспільство. 
Щодо реалізації окремих положень державних програм стосовно певних 
категорій іммігрантів (переселенці, біженці, раніше депортовані народи) 
або загального соціокультурного розвитку суспільства, враховуючи 
чинник міграції, вони, виявилися неефективними в контексті адекватного 
впровадження в життя. Відсутність національної моделі інтеграції і 
адаптації нових спільнот „нетрадиційних мігрантів” в українське суспільство 
спричинятиме ризики „невизнання” [9, c. 110]. Разом з тим, зауважимо, що що 
деструктивність у процес інтеграції інколи привносять ЗМІ, „продукуючи 
інформацію про переважно кримінальну діяльність мігрантів” [5, c. 11]. 
Інформація, що з’являється в ЗМІ, не вирішує проблеми широкого, 
повноаспектного і, головне, об’єктивного інформування як місцевого, так 
і новоприбулого населення стосовно одне одного. Зазвичай з’являються 
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повідомлення про виключно непересічні події, серед яких здебільшого 
переважають події негативного та кри мінального змісту. 

 Серед основних джерел інформації, на яких базується процес взаємної 
ідентифікації іммігрантів і місцевих жителів, є особисте спілкування.  
П. Бергер і Т. Лукман відзначали, що в процесі формування ідентичності 
діалектичний зв’язок між ідентифікацією з боку інших і самоідентифікацією 
передбачає значну роль безпосередніх контактів [2, c. 164]. За даними 
дослідження 2011 р. вже згаданого Інституту Кеннана, розподіл контактів 
між киянами та іммігрантами за місцем, де вони відбуваються, виглядає так: 
близько 6% киян мали досвід такого спілкування на роботі та за місцем 
проживання, 11% – у громадських місцях, 15% – на ринках [8, c. 335-336].  
Тобто, майже 70% жителів Києва жодних контактів з іммігрантами не 
мали. Як бачимо, не можна назвати активним спілкування між киянами та 
іммігрантами. Отже, зрозуміло, що за таких обставин важко створити 
повноцінний образ співрозмовника,а наслідком інформаційного голоду є 
створення певних уявлення одне про одного на основі суб’єктивних, й інколи, 
неадекватних параметрів, що сприяє появі невідповідності самоідентифікації 
іммігрантів та їх ідентифікації населенням приймаючої країни. Наприклад, 
кияни досить викривлено розуміють, навіщо іммігран ти приїхали до України. 
Крім цього, вони значно переоцінюють кількість біженців серед них – на втечу 
від війни, як чинник, що спонукає до переїзду: вказали 26% респондентів-
іммігрантів, водночас, киян – 46%. [2, c. 335]. Також на десять відсотків 
кияни перебільшують цінність освіти та шлюбу як стимулів до переїзду. 
Проте ці відмінності не впливатимуть на виникнення конфліктних ситуацій.

 Серед небезпек суспільного відторгнення мігрантів – викривлене 
сприйняття причин міграції. Так 30% киян вважають причиною переїзду 
до України транзитні плани іммігрантів. Таке розуміння формує відповідне 
ставлення до мігрантів, як до негативного явища сучасного життя, 
оскільки нові етнічні групи користаються державними ресурсами, пільгами 
суспільства, в якому проживають. Хоча транзитні іміграційні плани щодо 
України визнають лише 3% респондентів-мігрантів [9, c. 113]. Зрозуміло, що 
ця розбіжність у поглядах загрозливіша за попередню, адже однієї сторона 
негативно ідентифікує другу, як „несхожу-чужу”. А звідси вибудовуються 
відносини „ми–вони”, відносини пошуку ворога та протистояння.

Ще одним прикладом небезпечного розходження ідентифікацій є 
відмінність бачення українцями та іммігрантами їх соціально-економічних 
умов життя. За даними дослідників, кожна зі стороін оцінила за основними 
критеріями власні умови життя та умови життя мігрантів. Оцінка 
проводилась за п’ятибальною шкалою. Так, за сумарними оцінками (по 
шести параметрах кияни оцінили власні умови проживання на 16,7 бала 
(з 30 можливих), водночас становище іммігрантів було оцінено ними в 
13,4 бала. Іммігранти ж бачать своє становище достойним у 15,5 балів, а 
умови проживання киян визначили на рівні 19,4 балів [8, c. 335]. На перший 
погляд, конфлікту не має. Обидві групи респондентів виявили одностайність 
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у визначенні досить низького рівня життя як для себе, так і для інших. Хоча, 
на думку іммігрантів, різниця між ними і киянами все ж таки значно більша.

Але ознаки напруження існують. Так, на думку киян, мігранти майже не 
поступаються їм в сфері соціального захисту, який традиційно вважають 
привілеєм корінного населення; мають практично рівні можливості 
одержати медичну допомогу, дати освіту дітям і знайти роботу. Навіть у 
такому гострому питанні, як житлові умови, кияни вважають можливості 
мігрантів не гіршими. Водночас мігранти впевнені в тому, що рівень їхньої 
забезпеченості соціальними послугами набагато нижчий, не кажучи вже 
про фінансовий стан і можливість знайти роботу. Обидві сторони вважають 
себе обмеженими у можливостях соціально – економічного характеру. За 
умов етноцентричної риторики частини української еліти, відсутності чіткої 
визначеної міграційної політики, а й інколи пропаганди етноізоляціонізму 
таке невдоволення породжує відносини „ ми – вони”, призводить до пошуку 
ворога. 

 Отже, посилення міграційних процесів актуалізовало сегментарність 
ідентичності [1, c. 142]. Конфлікт ідентифікацій мігрантів і корінного 
населення є одним з чинників демаркації етнополітичного простору. Для 
України врахування цього чинника тим важливіше, що сучасний стан 
українського суспільства свідчить про розмежування суспільства на 
соціокультурній основі, коли логіка ідентифікації часто суперечить 
логіки плюралізму і мультикультуралізму. На тлі високого рівня 
психологічної відокремленості населення України від представників 
інших національностей це не виключає можливості загострення 
міжетнічних відносин. 

Водночас міграція викликає низку гострих проблем у контексті 
розвитку людського потенціалу. Cеред гострих питань соціально-
економічного розвитку України, пов’язаними з міжнародною міграцією, 
такі:

 • втрата демографічного потенціалу;
 • посилення міграційного відпливу внаслідок невідповідності 

попиту і пропозиції на національному ринку праці;
 • втрата трудового та освітньо-кваліфікаційного потенціалу;
 • необхідність стимулювання зворотних міграційних потоків та 

формування людського потенціалу реемігрантів;
 • розробка заходів з використання грошових переказів мігрантів;
 • боротьба з нелегальними міграційними потоками;
 • інтеграція іммігрантів.
 Низка соціально–економічних ризиків, спричинених активізацією 

міграції в нашу країну, опосередковано, а то й безпосередньо 
генерують етнічну недовіру і нетерпимість. Треба визнати, що 
нехтування розширення соціуму за рахунок іммігрантів – це вагомий 
дезінтеграційний чинник соціального простору, його криміналізації 
[5, c. 13]. Тому вкрай потрібна максимальна легалізація іммігрантів, 
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забезпечення їм доступу до медичних і освітніх послуг, комплексна 
міграційна політика, яка є важливим сегментом в політиці залучення. 

Література:

1. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й 
поширення націоналізму / Б. Андерсон. 2-е, перероб. вид. Пер. з англ.  
В. Морозова. – К. : Критика, 2001. – 271 с.

2. Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по 
социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М. : Медиум, 1995. – 238 с.

3. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Э. Дюркгейм //  
О разделении общественного труда. Метод социологии. – М. : Наука, 1990. –  
С. 67-115.

4. Київський міжнародний інститут соціології: офіційний сайт/ 
[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.kiis.com.ua 

5. Левенець Ю. Еволюція політичної влади в Україні / Ю. Левенець //  
Вісник Національної академії наук України. – 2011. – № 8. – С. 3-11. 

6. Малиновська О. Мігранти, міграція та українська держава: аналіз 
управління зовнішніми міграціями / О. Малиновська. – К. : Вид. НАДУ, 
2004. – 236 с.

7. Малиновська О. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи 
реагування / О. Малиновська. – К. : НІСД, 2011. – 40 с.

8. Брайчевська О. „Нетрадиційні” іммігранти у Києві / О. Брайчевська, 
Г. Волосюк, О. Малиновська, Я. Пилинський. – К. : НІСД, 2003. – 388 с.

9. Светлов О. Про деякі аспекти інтеграції мігрантів до українського 
суспільства / О. Светлов // Міграція і толерантність в Україні. – К., 2007. –  
С. 107-114.

10.  Taylor Ch. The Politics of Recognition / Ch. Taylor. – Cambridge, 
London : Harvard University Press. – 1997. – 375 p.

89



90

УДК 364.45

Бездомність в Україні: 
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В статті здійснено порівняльний аналіз емпіричних 
досліджень „Соціальний портрет бездомних громадян” (2006 
р.) і „Соціальний портрет бездомних осіб” (2012 р.) та виявлено 
динаміку змін щодо стану бездомності в Україні, зокрема, за 
такими складовими, як причини втрати житла, засоби існування 
та специфіка потреб бездомних осіб у допомозі і підтримці з боку 
державних та недержавних закладів і організацій. Показано, що 
сучасна українська бездомність за своїм змістом є не стільки 
маргінальною (в розумінні особистого вибору способу життя), 
скільки вимушеною, є породженням масштабної бідності, яка 
характерна для сучасного українського суспільства.

Ключові слова: бездомність, бездомна особа, житло, бідність.

The article is consist of comparative analysis of researches "Social 
Portrait of Homeless Persons" (2006) and "Social Portrait of the 
Homeless" (2012) and found changes in the dynamics of homelessness 
in Ukraine, including the following components as reasons for loss 
of housing , livelihoods and specific needs of homeless persons in 
the assistance and support from public and private institutions 
and organizations. The paper shows that the current Ukrainian 
homelessness in content is not so much a marginal (in terms of 
personal lifestyle choice), but forced, is the product of extensive 
poverty, which is typical for modern Ukrainian society.

Keywords: homelessness, homeless person, housing, poverty.

В статье проведен сравнительный анализ эмпирических 
исследований „Социальный портрет бездомных граждан” 
(2006 г.) и „Социальный портрет бездомных лиц” (2012 г.) 
и выявлены динамика изменений бездомности в Украине, в 
частности, по таким составляющим, как причины потери 
жилья, средства существования и специфика потребностей 
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бездомных в помощи и поддержке со стороны государственных 
и негосударственных учреждений и организаций. Показано, что 
современная украинская бездомность по своему содержанию 
является не столько маргинальной (в смысле личного выбора 
образа жизни), сколько вынужденной, является порождением 
масштабной бедности, которая характерна для современного 
украинского общества.

Ключевые слова: бездомность, бездомное лицо, жилье, 
бедность.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Як соціальне явище 
бездомність спричиняється цілим комплексом соціальних, економічних, 
громадянсько-правових та культурно-психологічних колізій, в наслідок 
яких значна частина населення в сучасному українському суспільстві 
є систематично позбавленою житлових умов, які визнані невід’ємною 
складовою цивілізованого суспільства та соціальної політики в сучасних 
правових державах. Законом України „Про основи соціального захисту 
бездомних осіб і безпритульних дітей” в розділі 1 статті 2 бездомність 
визначається як соціальне становище людини, зумовлене відсутністю 
в неї будь-якого житла, призначеного та придатного для проживання; 
бездомна особа - особа, яка перебуває у соціальному становищі 
бездомності. До бездомних осіб належать безпритульні особи та особи, 
які мають притулок [1, с. 1].

Сплески бездомності супроводжують кризи економіки, перехідні 
періоди в правових системах та сімейних структурах. Зростання 
масштабів бездомності в Україні за останні двадцять років стало 
наслідком системної соціально-політичної та економічної кризи, 
пов’язаної з різкою зміною курсу держави та нечуваною соціально-
економічною поляризацією населення, утворенням чисельних 
прошарків населення, що знаходяться у стані соціально-економічного, 
громадянсько-правового та побутового лиха. Критичне становище 
чисельних соціальних груп, викликане глибоким соціально-економічним 
розшаруванням, помножується до того ж через відсталий стан в Украні 
системи цивільного права, що не забезпечує ефективного захисту 
прав та інтересів масових категорій населення в сфері ринка житла, 
забезпечення державних житлових гарантій.

В Україні проблема бездомності набуває особливого науково-
практичного значення у зв’язку з вкрай негативною динамікою 
демографічних процесів – депопуляцією, високою смертністю в активних 
вікових групах, низькою народжуваністю, неоднорідністю розташування 
демографічних ресурсів між регіонами, типами поселень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проте, як предмет 
наукових розвідок, бездомність фактично не виділилась в окремий 
напрям, вона є складовою досліджень девіантної поведінки, бідності 
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(Н. Харченко, О. Пищуліна, С. Палій та ін.). Проблемам збору даних про 
бездомних присвячені наробки Н. Кабаченко, певні аспекти соціальної 
роботи з бездомними висвітлені в роботах М. Сохи. Однак головною 
проблемою залишається нестача емпіричного матеріалу для грунтовного 
аналізу даної соціальної групи. Поодинокі опитування час від часу 
проводяться неурядовими організаціями („Народною допомогою” в 
Києві і Чернівцях, „Дорогою додому” в Одесі, „Оселею” у Львові тощо), 
але вони суттєво обмежені з точки зору територіального охоплення, 
кількості респондентів, науково-дослідної бази. Їх головною метою є збір 
інформації для оптимізації роботи конкретного соціального закладу. 
Опрацювання рекомендацій та цільових програм по роботі з бездомними 
особами в Україні вкрай ускладнене через проблеми збору статистичної 
інформації, визначення кількісних характеристик, що в свою чергу 
ускладнює розробку адекватних, дієвих заходів по подоланню явища 
бездомності. Крім того, вже задіяні соціальні програми та заходи 
потребують аналізу поточних результатів, виявлення недоліків, 
негативних тенденцій та розробки корегуючих рекомендацій.

Ефективна соціальна політика має спиратися на оперативну 
діагностику стану об’єкта, його дослідження і оцінки в динаміці. 
Тому подолання механізмів відтворення бездомності та її наслідків 
в українському суспільстві потребує систематичних емпіричних 
досліджень для розробки ефективних цільових програм державної 
соціальної політики. Зокрема, дана стаття грунтується на результатах 
соціологічних досліджень, проведених Центром перспективних 
соціальних досліджень на замовлення Міністерства соціальної політики 
України – „Соціальний портрет бездомних громадян”* (2006 р.) [3, с. 138-
158] та „Соціальний портрет бездомних осіб”– (2012 р.).

Метою статті є з’ясувати тенденції соціальних змін за такими 
складовими, як причини втрати житла, засоби існування та специфіка 
потреб, що характерні для такої соціальної групи, як бездомні особи.

Виклад основного матеріалу. В ході дослідження виявлено, що 
бездомні особи (за даними на 2012 рік) в більшості своїй – це чоловіки 
(65,8%), фактично половина респондентів (51,25%) це особи старшого та 
похилого віку (46 – більше 65 років). Для чоловіків вікова група з найвищим 
ризиком стати бездомним – 46-55 років. Серед жінок розподіл за віковими 
групами є доволі рівномірним, 57,9% жінок – особи до 45 років, тобто 
репродуктивного віку. За освітньо-професійними характеристиками 
бездомні – це особи з середньою, середньою спеціальною та неповною 
середньою освітою, переважно робітничих спеціальностей, або різнороби.

Розглянемо, які, наразі, відбуваються зміни щодо причин втрати 
житла (табл. 1).

* Опитування (методом анкетування) проводилось з березня по липень 2012 року  
в 18 областях України, АР Крим, в м. Києві та м. Севастополі, опитано 982 респондента.
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Таблиця 1
Розподіл респондентів за причинами втрати житла по рангах

(респонденти могли обирати кілька варіантів відповіді)

2006 2012

ра
нг причини втрати 

житла %

ра
нг причини втрати житла %

1 Розлучення 22,7 1 Конфлікти у сім’ї 24,5
2 Позбавлення волі 21,3 2 Позбавлення волі 18,3
3 Конфлікти у сім’ї 18,9 3 Розлучення 14,5
4 Наркозалежність, 

алкоголізм
13,8 4 Втрата через незаконні 

операції з житлом
10,4

5 Втрата через 
незаконні операції з 
житлом

9,4 5 Наркозалежність, алкоголізм 4,5

6 Сирітство 5,1 6 Сирітство 4,5
7 Міграція 4,3 7 Продаж квартири (будинку) 

після втрати роботи
3,7

8 Катастрофи та 
нещасні випадки

4,1 8 Продаж квартири (будинку) 
з метою придбання житла 
меншої площі

3,5

9 Продаж квартири 
(будинку) з метою 
придбання житла 
меншої площі

3,8 9 Міграція 3,1

10 Продаж квартири 
(будинку) після втрати 
роботи

3,7 10 Катастрофи та нещасні 
випадки

2,9

11 Втрата через 
заборгованість з 
оплати комунальних 
послуг

2,9 11 Ніколи не мав (мала) 2,3

12 Ніколи не мав (мала) 2,6 12 Втрата через заборгованість з 
оплати комунальних послуг

1,4

13 Виписка з гуртожитку 
після втрати роботи

1,9 13 Продаж квартири (будинку) 
для відкриття власної справи

1,4

14 Продаж квартири (бу-
динку) для відкриття 
власної справи

1,1 14 -

15 Інше 0,6 15 Інше 0,9
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На перше місце, у порівнянні з 2006 роком, коли найчастіше зазначали 
розлучення, вийшла відповідь „конфлікти у сім’ї”, друге місце і в 
попередньому, і в даному опитуванні займає відповідь „позбавлення 
волі”. І хоча „розлучення” втратило 8,1%, перша трійка причин 
залишилась незмінною, кумулятивний відсоток причин, що пов’язані з 
кризою інституту сім’ї, як і раніше, має найвище значення серед причин 
втрати житла – 39,1%. Стабільно значущим залишається відсоток тих, 
хто втратив житло через незаконні операції з житлом – 10,4%. Доки не 
відбудуться конструктивні зміни в правовому полі щодо регулювання 
відносин в сфері житлової політики, жертви незаконних операцій з 
житлом будуть поповнювати групу бездомних і буде продовжуватися 
боротьба з наслідками, а не з причинами бездомності.

Для більшості респондентів (42,2%) місцем проживання на час 
опитування є спеціально створені заклади – притулок (22,7%) та 
центр реінтеграції (19,5%) (табл. 2). Можна вважати, що цей показник 
тотожній результату 2006 року, коли 45,3% опитаних зазначили місцем 
перебування притулок, оскільки перелік закладів у дослідженні 2012 
року було розширено, то частина відсотків з варіанту відповіді „притулок” 
(45,3% у 2006 році) перетекла до відповіді „центр реінтеграції”. Також 
додано варіант „соціальний готель” – 0,8%, тож в сукупності ми маємо 
43,1% опитаних, що проживають у закладах для бездомних осіб.

Таблиця 2
Розподіл респондентів за місцем проживання на час опитування, %

2006 2012
у притулку 45,3 22,7
на вулиці 28,2 16,2
у родичів 4,6 8,3
у знайомих 20,7 18,7
у будинку-інтернату - 0,4
у центрі реінтеграції - 19,5
у центрі реабілітації нарко- та алкозалежності - 3,5
у соціальному готелі - 0,8
у гуртожитку - 2,1
знімають квартиру - 3,3
на дачі - 1,2
інше 1,1 1,6
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Кількість респондентів, що проживають в даний час на вулиці, 
зменшилась на 12% (з 28,2% у 2006 році до 16,2% у 2012 році).

Окремою групою доцільно виділити тих, хто знімає квартиру (3,3%), 
проживають у гуртожитку (2,1%) та на дачі (1,2%). Не маючи власного 
житла чи можливості одержати прописку (наприклад, на дачі), ці 
люди все ж таки є бездомними за певними юридичними ознаками, а 
не за способом життя. Відповідно, вони потребують не заходів щодо 
реінтеграції, а допомоги іншого характеру.

Суттєвих змін серед опитаних за останнім місцем проживання 
не спостерігається – переважна більшість – 77,5% – зазначили місто і 
районний центр, в селищі міського типу та селі проживали 21,4%. Ситуація 
з місцем проживання різниться по регіонам України і тут задіяні кілька 
чинників: по-перше, рівень урбанізації регіону, адже явище бездомності 
більш характерне для міст; по-друге, чисельність бездомних осіб, що 
перебувають на території регіону; по-третє, рівень організації допомоги 
бездомним, розгалуженість системи спеціалізованих соціальних 
закладів, відповідно, ступінь охоплення бездомних осіб допомогою в 
регіоні.

Якщо в області низький рівень бездомності, підвищується ймовірність 
максимального охоплення допомогою бездомних при незначній витраті 
ресурсів. Якщо область характеризується високим рівнем бездомності, 
відповідно, складніше віднайти необхідні ресурси, як наслідок, 
знижується ступінь охоплення бездомних допомогою, навіть якщо 
область постійно розвиває мережу спеціалізованих соціальних закладів 
та здійснює необхідні заходи щодо надання допомоги.

Певні зміни відбулись в досліджуваній групі щодо зайнятості – 
зокрема, у порівнянні з 2006 роком вдвічі зменшилась кількість тих, хто 
ніколи не працював (18,2% проти 9,1%), натомість збільшилась кількість 
тих, хто працює досі – 0,9% у 2006 році та 7,2% у 2012 році. Чисельність 
тих, хто працював, у 2006 році становила 80,7%, у 2012 – 82,5%.

Характер зайнятості – переважна більшість опитаних – 44,1%  –   
зазначили своєю професійною групою варіант відповіді „різнороб, 
підсобний робітник”, другою є відповідь „кваліфікований робітник” – 
23,5%, разом ці дві професійні групи становлять 67,6% від загальної 
кількості.

Останнім місцем роботи для переважної кількості опитаних стали 
завод, фабрика, промислове виробництво – 23,9%, будівництво – 18,1%, 
торгівельні заклади – 11,2%, сезонні роботи – 9,4%. Слід зазначити, 
що багато респондентів – 58,3% – в ході опитування відзначали, що 
працювали або працюють неофіційно, зрозуміло, що сектор тіньової 
зайнятості не надає жодних соціальних гарантій, змушує людей 
погоджуватись на будь-які умови праці за мізерну винагороду. Тіньова 
зайнятість є проблемою для українського суспільства загалом, проте 
для людей, які опинились в скрутних життєвих обставинах, але мають 
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бажання працювати, наступає ефект „замкненого кола”, коли низька 
кваліфікація, безробіття, відсутність реєстрації/прописки, документів 
унеможливлює претензії на гідну, офіційну роботу.

За досліджуваний період суттєво – на 19,2% – зменшилась кількість 
бездомних осіб, які не мають документів, що засвідчують особу – з 
43,4% (2006) до 24,1% (2012) (рис. 1). Результатом відновлення, наявності 
документів стає можливість отримати тимчасову реєстрацію, яку у 2012 
році вже мають 47,7% опитаних проти 14,5% у 2006 році. І хоча кількість 
тих, хто немає реєстрації/прописки у порівнянні з 2006 роком знизилась 
на 15,2%, все ж таки до цієї групи відноситься половина опитаних – 
50,4%. Варто звернути увагу на той факт, що серед опитаних бездомних 
осіб фактично не залишилось тих, хто має прописку – у 2006 році з 
пропискою були 19,8%, а у 2012 – лише 1,2%.

Рис. 1. Розподіл респондентів за наявністю документів, 
що засвідчують особу, та наявністю реєстрації/прописки, %

Таким чином, заходи, здійснені в останні роки щодо відновлення 
документів, надання тимчасової реєстрації бездомним особам, 
мають певні результати – уможливлюється облік бездомних осіб та 
надається можливість для подальшого пошуку роботи, оформлення 
виплат і допомог. Але, абсолютно невирішеною залишається проблема 
відсутності реального житла, натомість зменшується кількість осіб, що 
фактично мають право на житло, не просто зменшується – їх практично 
не залишилось.

Розглянуті вище проблеми зайнятості бездомних осіб доповнюються 
інформацією щодо їх засобів існування (рис. 2) – для переважної 
більшості – 43,7% – саме тимчасова праця є основним засобом існування.
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Рис. 2. Розподіл відповідей респондентів щодо засобів існування, %

Збір вторинної сировини та жебрацтво втратили відсотки, вважаємо, 
що така ситуація є прямим наслідком того, що зменшилась кількість осіб, 
для яких місцем проживання є вулиця. Натомість втричі збільшилась (з 
5,3% у 2006 році до 15,4% у 2012 році) кількість тих, хто одержує допомогу 
від благодійних закладів; на 5,9% збільшилась кількість тих, хто одержує 
допомогу від держави.

Можна стверджувати, що здійснені за останні роки заходи щодо 
реінтеграції бездомних осіб – відновлення документів, відкриття 
спеціалізованих соціальних закладів, залучення недержавних 
організацій – зменшили кількість бездомних осіб на вулицях, дали 
можливість розширити коло охоплених допомогами, сприяли активізації 
роботи з бездомними.

Також можна впевнено констатувати, що результатом відновлення 
документів для бездомних осіб стала можливість отримувати від 
держави соціальні допомоги – у 2006 році таких було 4,1%, а у 2012 – 9,2%. 
В переважній своїй більшості – 70,2% – бездомні особи не отримують 
жодних соціальних виплат, але, кількість тих, хто не отримує жодних 
соціальних виплат, зменшилась на 10,5% (80,7% у 2006 році). Пенсія є 
засобом існування для 13,2% у 2006 році та для 17,1% у 2012 році.

Соціальні настрої. Як і в 2006 році (84,2%), серед опитаних високим 
є відсоток тих, хто має бажання повернутися до нормального життя – 
85,8% у 2012 році. Не мають такого бажання 3,3% у 2006 році і 2,1% у 2012, 
важко відповісти 12,4% та 9,5% відповідно. Не змінився порядок перших 
чотирьох умов, необхідних респондентам для повернення до нормального 
життя – отримати житло, знайти роботу, відновити документи, створити 
сім’ю (табл. 3).
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Таблиця 3
Розподіл відповідей на запитання „Що вам необхідно, щоб 

повернутися до нормального життя” по рангах
(респонденти могли обирати кілька варіантів відповіді)

ра
нг 2006 %

ра
нг 2012 %

1 отримати житло 57,1 1 отримати житло 58,3
2 знайти роботу 45,7 2 знайти роботу 45,4
3 відновити докумен-

ти
39,6 3 відновити документи 20,6

4 створити сім’ю 19,1 4 створити сім’ю 20,1
5 оформитись в 

інтернат, будинок 
для людей похилого 
віку

18,7 5 оформити пенсію 9,7

6 оформити пенсію 16,5 6 отримати реєстрацію 8,7
7 повернутися у 

сім’ю
10,4 7 повернутися у сім’ю 7,7

8 отримати нову про-
фесію

5,4 8 отримати нову профе-
сію

7,8

9 інше 1,1 9 оформитись в інтернат, 
будинок для людей 
похилого віку

3,9

10 інше 3,8

Зауважимо, що відсотки по цих позиціях суттєво змінилися лише 
стосовно відповіді щодо відновлення документів – осіб, що потребують 
відновлення документів стало вдвічі менше – 39,6% у 2006 році і 20,6% у 
2012 році. Оскільки віковий розподіл респондентів виявився стабільним, 
результатом заходів щодо відновлення документів серед бездомних осіб 
стало зниження майже вдвічі відсотка тих, хто потребує оформлення 
пенсії, адже головною перепоною при оформленні пенсії (зрозуміло, по 
досягненні відповідного віку) для 16,5% респондентів у 2006 році була 
проблема з документами, наразі це питання доволі успішно вирішується.

Зберігається позитивна тенденція щодо прагнення знайти роботу – 
45,4% опитаних, враховуючи, що половина респондентів – працездатного 
віку, а 43,7% зазначили основним засобом існування тимчасову працю. 
Навряд чи цій групі притаманні сильні утриманські настрої – вони, 
скоріше, взагалі не сподіваються ні на чию допомогу (хоча й потребують 
її з огляду на свій життєвий стан).

Що стосується осіб похилого віку, пенсіонерів, для них єдиним 
прийнятним варіантом є повна підтримка з боку держави та благодійних 
організацій.
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Окремо слід виділити роль релігійних організацій в процесі реінтеграції 
бездомних осіб - працюючи з анкетою, частина респондентів давали 
розширені відповіді, і зазначали, що саме віра та допомога релігійних 
організацій стали тим поштовхом, який змушував їх відмовитись від 
згубних звичок, переосмислити власне життя, знайти сили все змінити. 
Як правило, це бездомні особи з „додатковими” проблемами – нарко- та 
алкозалежні, звільнені з місць позбавлення волі. В роботі зі складними 
девіантними групами найважче одержати визначальний психологічний 
ефект – внутрішню мотивацію, тому необхідно враховувати ефективність 
даного підходу та осмислити можливі напрями та форми співпраці з 
релігійними організаціями.

Взагалі, держава неспроможна самотужки боротися з наслідками 
бездомності, доцільно активніше залучати благодійні та релігійні 
організації до співпраці, удосконалюючи нормативно-правове поле та 
розширюючи повноваження недержавних суб’єктів.

Висновки. Сучасна українська бездомність в переважній масі 
не маргінальна, що породжена лише способом життя особистості та 
може трактуватись як певний індивідуальний вибір, а є соціально-
економічним наслідком, результатом бідності, відповідно, в такому 
бідному суспільстві, як українське, ризик бездомності є високим для 
значної частини населення.

Основними причинами втрати житла для більшості респондентів 
залишаються сімейні конфлікти та розлучення – разом у 2006 році 
41,6%, у 2012 році 39,1%. Надзвичайно складно розробляти превентивні 
заходи, коли мова йдеться про суто індивідуальні життєві сценарії, 
кризу інституту сім’ї неможливо подолати окремими цільовими 
соціальними програмами, які, до того ж, зосередженні на пом’якшенні 
наслідків. Лише системні соціально-економічні зміни на рівні суспільства 
загалом спроможні дати ефект, що знизить ризик стати бездомним 
внаслідок індивідуальних життєвих катаклізмів. А от що стосується 
другої за частотою причини – втрата житла через позбавлення волі –  
21,3%  (2006) і 18,3% (2012) – наразі держава цілком спроможна застосувати 
превентивні заходи, як-то прийняття відповідних нормативно-правових 
документів, що мають бути спрямовані на унеможливлення втрати житла 
під час відбування особою покарання в тюрмі, даний захід не потребує, 
по суті, ресурсів, натомість суттєво знизить чисельність бездомних. 
Даний підхід також стосується і тих, хто втратив житло в результаті 
незаконних операцій – 9,4%  (2006) і 10,4%  (2012), необхідно зосередити 
увагу на оптимізації житлового законодавства, це дозволило б знизити 
ризик бездомності фактично на чверть.

З позитивних аспектів варто відмітити зниження чисельності 
бездомних осіб, які перебувають на вулиці – 28,2%  (2006) і 16,2% (2012), 
завдяки розширенню мережі спеціальних соціальних закладів – 
притулків, центрів реінтеграції, соціальних готелів.
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Протягом останніх років суттєвих змін вдалося досягти щодо 
відновлення документів для бездомних осіб (наявність документів, 
що засвідчують особу – 56,5% (2006) і 74,3% (2012), відповідно, зросла 
кількість тих, хто має тимчасову реєстрацію – 14,5% (2006) і 47,7% (2012). 
Проте, фактично зник прошарок тих осіб, хто має прописку –19,8% 
(2006) і 1,2% (2012). Роль тимчасової реєстрації є обмеженою: по-перше, 
вона вирішує питання обліку бездомних, по-друге, надає можливість 
для працевлаштування, але реєстрація є тимчасовою, і люди просто не 
знають, що робити, коли збігає її термін, тому це організаційні питання, 
що суттєво не покращують стан справ власне бездомних осіб.

Проблема працевлаштування для більшості респондентів є 
багатоаспектною: 1) неофіційна зайнятість; 2) низька кваліфікація; 
3) відсутність реєстрації/прописки (короткий термін тимчасової 
реєстрації); 4) вік, що ускладнює пошук роботи для осіб старших 
вікових груп; 5) низький рівень заробітної плати, що не дозволяє не те 
що вирішувати проблеми з житлом, а, навіть, забезпечити фізіологічне 
виживання. Неофіційна зайнятість позбавляє бездомних осіб трудових 
прав, соціальних гарантій, знижує пенсійні накопичення.

Враховуючи те, що для 43,7% опитаних основним засобом існування є 
тимчасова праця, можемо стверджувати, що фактично половина опитаних 
респондентів є бездомними в першу чергу за юридичною ознакою, тобто 
вони не стільки маргінали, що повністю випали з суспільного життя, а 
просто бідні, працюючі бідні, які, врешті решт, просто не в змозі заробити 
собі на окреме житло. Саме бідність є першопричиною сповзання в 
стан бездомності та безпритульності. Серед опитаних 85,8% прагнуть 
повернутися до повноцінного життя, і 45,4% зазначили, що для цього 
їм необхідно знайти роботу, тобто утриманські настрої не є тотальними 
в цій соціальній групі. Саме прагнення працювати стає індикатором 
того, що людина не опустилася остаточно на соціальне дно, не стала 
маргіналом в тому розумінні, що бездомність для неї не особистий вибір 
способу життя, а вимушений стан через зовнішні обставини, до того ж 
неприйнятний. В принципі, маргіналами ми можемо назвати лише 11,6% 
опитаних, тобто тих, хто на питання щодо бажання повернутися до 
нормального життя дали відповіді „ні” – 2,1% та „важко відповісти” –  
9,5%. Отже, певна частина бездомних потребує повної підтримки з 
боку держави (через вік, стан здоров’я, специфіку власної життєвої 
ситуації тощо), але фактично половина стають заручниками, жертвами 
соціально-економічної ситуації в країні, безробіття, мізерних зарплат, 
коли працююча людина не в змозі забезпечити себе житлом.

Результати опитувань засвідчили наявність у бездомних осіб 
прагнення змінити власне життя, однак, хоча таке бажання є необхідною, 
проте недостатньою умовою для більшості бездомних фактично 
вплинути на свою життєву ситуацію, для цього необхідним є проведення 
з боку держави цільових заходів, в основу яких доцільно покласти такі 
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адаптаційно-профілактичні підходи, як підвищення правової культури 
населення, особливо в сфері житлового законодавства; забезпечення 
праці та зайнятості населення; надання першочергової соціальної 
допомоги особам, що потрапляють до груп ризику.

Одним з фундаментальних завдань соціальної політики є створення 
умов для активізації індивідів, їх включення в суспільні відносини. В 
умовах кризи вітчизняна соціальна політика не витримує соціально-
економічних викликів та наразі не в змозі протистояти збільшенню 
масштабів бездомності. Сучасні підходи до надання допомоги бездомним 
є малоефективними, оскільки застосовані в них методи допомоги 
базуються на окремих чинниках, що обумовлюють бездомність. Тому 
необхідна розробка нових комплексних заходів реінтеграції бездомних, 
які базуватимуться на системі чинників, що обумовлюють бездомність 
та передбачатимуть диференціацію методів надання допомоги  
бездомним [2].

Україна перебуває на етапі формування соціальної політики щодо 
бездомності, тому вивчення та аналіз відповідних методик досліджень 
цього явища набувають особливого значення.

Тому, в контексті подальших розробок за даним напрямом, 
доцільно зауважити, що періодичні емпіричні дослідження даної 
соціальної групи дозволять відслідковувати фактичний стан справ щодо 
бездомності в Україні, здійснювати систематичний аналіз процесів, 
відслідковувати негативні тенденції, які можуть призвести до соціальної 
напруги, а також опрацювати короткостроковий прогноз можливих змін 
структури даної соціальної групи. Визначення чинників, які впливають 
на ці зміни, є передумовою попередження і усунення негативних 
тенденцій до ескалації явища бездомності в українському суспільстві. 
Проведення періодичних емпіричних досліджень дасть змогу оцінити 
повноту й ефективність реалізації законодавчих актів з питань 
підтримки бездомних осіб, сприяти прийняттю оптимальних рішень на 
різних рівнях управління.
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Стаття присвячена актуальній методолого-практичній 
проблемі лідерства у державному управлінні. Встановлено 
потенційний зв'язок між демократичним лідерством та 
стратегічним менеджментом модернізації держави. Розглянуто 
трактування поняття демократичного лідерства в різних 
галузях науки, виявлено спільні ознаки та розбіжності в його 
тлумаченні.
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This article is devoted to the actual methodological and practical 
problem of the leadership in public administration. Potential connection 
is set between democratic leadership and strategic management in the 
modernization of the state. Considered interpretation of the term 
democratic leadership in different fields of science, found common 
features and differences it’s determined.

Keywords: public administration, democratic leadership, strategic 
management, modernization of the state.

Статья посвящена актуальной методолого-практической 
проблеме лидерства в государственном управлении. Установлена 
потенциальная связь между демократическим лидерством и 
стратегическим менеджментом модернизации государства. 
Рассмотрено трактовка понятия демократического лидерства в 
разных областях науки, выявлены общие признаки и расхождения 
в его толковании.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  г о с у д а р с т в е н н о е  у п р а в л е н и е , 
демократическое лидерство, стратегический менеджмент, 
модернизация государства.
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Постановка проблеми. Реалізація Програми економічних реформ 
на 2010–2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава”, запропонованої Президентом України В. 
Януковичем, має  забезпечити побудову сильної та сучасної європейської 
демократичної держави з потужною економікою, створити умови для 
гідного життя кожного громадянина шляхом реформування державного 
управління, підвищення ефективності соціальної політики, модернізації 
базових галузей економіки, формування сприятливого середовища для 
розвитку бізнесу та приватної ініціативи. 

Разом з тим, очевидним є те, що сформована у 2010 році „дієздатна 
команда реформаторів” не має спільного бачення щодо проведення 
реформ та певною мірою втратила стратегічну ініціативу: накопичуються 
нерозв’язані проблеми у соціально-економічній сфері, гальмуються 
процеси подолання структурних дисбалансів, технологічної модернізації, 
а тому – уповільнюється формування ефективної економічної бази для 
соціальних перетворень. Наведемо кілька прикладів: відновлюються 
ліквідовані на першому етапі адміністративної реформи органи 
центральної виконавчої влади; з’являються нові міністерства, створення 
яких не було передбачено цією програмою. У липні 2013 року Європейський 
Союз, із формулюванням „за відсутності прогресу”, відмінив рішення про 
надання траншу на допомогу у проведення реформи державної служби 
в Україні. Ці та інші чинники негативно впливають на імідж влади, 
електоральної підтримки правлячої політичної коаліції.

Варто зазначити, що не зважаючи на гостроту, проблема не нова. Ще у 
2005 році, аналізуючи стан справ у „постреволюційній Україні”, відомий 
англійський дослідник Джеймс Шерр убачав (як і чимало інших західних 
дослідників) проблеми тодішньої української влади в „еклектизмі”, 
„амбівалентності”, „слабкості лідерства й координації”. Особливо багато 
застережень у Д. Шерра було до президентського лідерства, оскільки 
вважав це лідерство, радше духовним, аніж політичним. Третій Президент 
України, на думку британця, під час каденції мав схильність змішувати 
лідерство з „інспіраціями” („натхненництвом”) [1].

 Протягом останніх двох років проблема слабкості координації 
виконавчої влади на політичному порядку денному України не стоїть. 
Зазначимо  також, що за результатами соціологічних досліджень протягом 
трьох років діючий Президент України має безсумнівний найвищий 
політичний рейтинг в державі. Разом з тим, наявність гостроти проблеми 
слабкості політичного лідерства яскраво спостерігається на рівні вищого 
менеджменту центральних органів виконавчої влади – безпосередньо 
відповідальних за проведення реформ у відповідних галузях.

Зауважимо, що багато голів держав пострадянського простору є 
беззаперечними політичними лідерами в своїх країнах. Йдеться, перш 
за все, про Президентів Російської Федерації, Білорусі, Казахстану та 
Узбекистану. Як це співвідноситься із об’єктивною потребою у побудові 
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в країнах СНД численних демократичних інститутів сучасного типу? 
Адже без пришвидшеної політичної модернізації нові незалежні держави 
пострадянського простору приречені на самоізоляцію, на глухоту 
непорозуміння у демократичному світовому співтоваристві. Модернізація –  
процес, покликаний примножити економічні і політичні можливості країн 
пострадянського простору. Стосується це й України. Варто зазначити, що 
питання забезпечення стратегічної конкурентоспроможності на світових 
ринках визначає актуальність проблематики демократичного лідерства. 
Її актуальністю обумовлена  перспективність науково-теоретичних і 
прикладних досліджень щодо концептуальних засад реформування 
(модернізації) державного управління, що мають за мету науково-
теоретичне забезпечення реалізації адміністративної та політичної 
реформ в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Реформування 
(модернізація) державного управління є одним із пріоритетних напрямів 
сучасних наукових досліджень, що базуються на різноманітних наукових 
підходах до аналізу вказаної проблематики. Зарубіжні дослідники, 
зокрема Г. Алмонд, Ш. Ейзенштадт, Р. Інглхарт, С. Ліпсет, Ф. Легран,  
Ж.-Ф. Ліотар, Д. Пауелл, Л. Пай, О. Торнквіст, Ю. Хабермас та інші 
досліджували окремі аспекти реформування владних інституцій в 
контексті розробки теорії політичної модернізації суспільства та держави. 
Теоретичні засади реформування (демократизації) політичної системи 
країн пострадянського простору активно розробляють провідні російські 
вчені О. Ахієзер, Л. Васильєв, А. Володін, Г. Ділігенський Ю. Дунаєва,  
М. Ільїн, С. Катаєв, В. Красильщиков, А. Мельвіль, В. Пантін, Л. Поляков, 
В. Хорос, В. Федотова, М. Шамхалов.

Окремі аспекти модернізації владних відносин досліджені в роботах 
українських учених, зокрема В. Бабкіна, В. Бакуменка, В. Бебика,  
В. Князєва, І. Кресіної, А. Кудряченка, Б. Кухти, Ю. Левенця,  
М. Михальченка, А. Пойченка, В. Ребкала, Ф. Рудича, С. Рябова, В. Танчера, 
С. Телешуна, В. Тертички, Ю. Шайгородського, Л. Шкляра, В. Якушика 
та інших. 

Аналіз досліджень щодо організаційного лідерства, розвитку 
професійних якостей особистості державного діяча а також  психологічних 
умов розвитку професіоналізму особистості в системі підготовки й 
перепідготовки вищих державних службовців наводиться в роботах 
зарубіжних учених  І. Адізеса, М. Альберта, М. Вудкока, Е. Карлоф,  
Дж. Максвелла, М. Мескона,  С. Седерберга, Д. Френсиса та інших.

Ґрунтовному теоретичному аналізу політичного лідерства присвячено 
значну кількість публікацій. Це, зокрема, праці зарубіжних вчених 
М. Аріка В. Зоріна, Л. Ликошиної, Е. Задорожнюка, М. Фіша, а також 
вітчизняних дослідників – Н. Бокало, А. Коваленка, Володимира Мейтуса, 
Віктора Мейтуса,  М. Михальченка, А. Пахарєва, Ю. Павленка, Ф. Рудича, 
С. Трохимчука, Ю. Шайгородського, В. Цвєткова.
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Водночас, проблемні питання, пов’язані із феноменом демократичного 
лідерства як стратегічним ресурсом державного управління в умовах 
демократизації політичної системи у перехідних суспільствах, 
залишаються поза увагою вітчизняних та зарубіжних дослідників і 
потребують подальшої наукової розробки.

Мета статті полягає у встановленні потенційного зв’язку між 
демократичним лідерством та стратегічним менеджментом модернізації 
держави, зокрема щодо реформування державного управління.

Виклад основного матеріалу. Практика доводить, що тільки в ролі 
лідера керівникові вдається виступати агентом реформ, змін і перетворень. 
Зрозуміло, що завдання демократичних перетворень вимагають й 
особливого політичного й організаційного лідерства – демократичного.  
При цьому регулярний менеджмент дозволяє добитися ефективності 
професійної діяльності в тільки  короткостроковій перспективі, але 
тільки організаційне лідерство в рамках стратегічного менеджменту може 
забезпечити ефективність управлінської діяльності в кризових ситуаціях. 
Виходячи із загроз та ризиків глобального світу, а також наявності 
об’єктивних циклічних кризових явищ на різних етапах становлення 
сучасної демократичної конкурентоспроможної держави дедалі більшої 
актуальності набуває завдання діагностики й розвитку лідерських якостей 
державного управлінця як демократичного лідера. Однак успішність 
розв’язання проблеми багато в чому залежить від точності визначення 
поняття „лідерство”. 

Тому уточнимо зміст понять „організаційне лідерство” і „демократичне 
лідерство”. У англомовних теоріях менеджменту під організаційним 
лідером (organizational leader) переважно розуміється перша особа 
організації, тобто керівник, який займає певну посадову лідерську позицію. 
У політичних документах Європейського Союзу термін (democratic 
leadership) означає все ж більше „демократичне керівництво” у контексті 
демократичного стилю публічного управління. Разом з цим у більшості 
перекладів політичних документів ЄС та англомовних посібників з 
менеджменту нам пропонується слово „лідерство”. Автор дослідження 
вважає, що це скоріше за все  обумовлене наявністю у слові „leadership” 
еквівалентів відразу двох понять української мови „лідерство” і 
„керівництво”.

Специфіка багатьох вітчизняних та російських досліджень проблеми 
„лідерства” полягає в частковому або повному протиставленні понять 
„керівництво” (яке розуміється як формальне „лідерство”) і „лідерство” 
(звичайно неформальне „лідерство”). При цьому стосовно неформально 
організованих груп виділяються різні типи лідерів: емоційний лідер – 
той, хто підтримує настрій у групі; професійний лідер – найуспішніший 
професіонал групи; інтелектуальний лідер – ерудит. У такому підході під 
організаційним демократичним лідером розуміють людину, яка краще за 
інших здатна організувати команду й вести її за собою.
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Ми не протиставляємо поняття організаційного „лідерства” і 
„керівництва”, враховуючи, що історично вони виникли із одного джерела. 
По суті, поняття „керівництво” є офіційно санкціоноване (штучне, 
формалізоване) „лідерство”. Тобто, „керівник” наділяється формальними 
повноваженнями, необхідними для здійснення управлінських функцій, 
що споконвічно входили до компетенції „лідера”. При цьому вважали, що 
інші повноваження й функції він „опанує сам” і поведе групу (суспільство) 
за собою. Очевидно, що ефективність сучасного керівника (державного 
діяча) багато в чому пов’язується з виконанням їм не лише формальних 
функцій публічного управління, але й відповідних лідерських функцій.

Дослідження лідерства й лідерських якостей – предмет дослідження 
науковців різних галузей знань. Мислителі різних часів задавалися 
питаннями про те, чому одна людина стає лідером, а інша ні, у чому 
відмінність одного лідера від іншого тощо. Через міфологічні та біблійні 
сюжети люди намагалися  сформувати власні уявлення про „героя, месію”, 
виокремити їх особистісні якості. Однією з перших спроб узагальнення 
лідерських якостей у вигляді своєрідних „рекомендацій” був трактат 
„Державець” Н. Макіавеллі. Розвиток  суспільних наук – психології, 
політології, соціології сприяв пошуку нових методологічних підходів, 
ефективного діагностичного інструментарію. 

Наявність або відсутність необхідних особистісних якостей є 
визначальними у процесі становлення лідера, формування відповідних 
умінь і навичок. лідерських  якостей значною мірою визначає, чому одні 
керівники стають ефективними лідерами у своїх підрозділах, і чому інші 
не сприймаються групою (суспільством) в якості лідерів. При цьому не 
викликає сумніву, що лідерські якості керівника силової структури або 
начальника міського управління освіти можуть суттєво відрізнятися саме в 
контексті демократичного лідерства. Це створює необхідність дослідження 
лідерських якостей керівника органів державного управління відповідно 
до конкретних умов професійної діяльності, зокрема на різних рівнях 
державного управління. 

Відомий американський вчений, фахівець з питань демократичного 
лідерства та стратегічного менеджменту Уоррен Бенніс [2] виділяє шість 
важливих якостей, необхідних  сучасному лідеру, зокрема державному 
управлінцю:

 • направлене бачення – чітке розуміння своєї мети і дій як 
професіонала і особистості, здатність проявляти завзятість при невдачах 
і навіть провалах;

 • внутрішня пристрасть – прагнення скористатися можливостями, 
які представляє життя;

 • цілісність – вірність своїм принципам, бажання й вміння вчитися в 
інших людей і працювати з ними;

 • довіра (надійність) – здатність заслужити довіру інших;
 • допитливість – прагнення до самоосвіти й самовдосконалення;
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 • відвага – готовність експериментувати, випробовувати нове, 
ризикувати.

Інший американський дослідник – Р. Стогділ [3] проаналізував 
результати сотень характерологічних досліджень, запропонував 
особистісні характеристики успішного керівника у демократичному 
суспільстві, які певної мірою відповідають розумінню феномену 
„демократичного лідерства” у перехідних суспільствах:

 • упевненість у собі й цілісність особистості;
 • активність і готовність (прагнення) до виконання завдань;
 • рішучість і завзятість у досягненні цілей;
 • сміливість і оригінальність щодо розв’язання  проблем;
 • прагнення виявити ініціативу у складних ситуаціях;
 • готовність відповідати за наслідки своїх рішень і вчинків;
 • уміння знімати міжособистісну напругу, толерантність, терпимість 

і стійкість стосовно труднощів;
 • здатність впливати на поведінку інших людей,  вміння організовувати 

ефективну спільну діяльність, об’єднуючі колег навколо виконання  
поставлених  завдань.

Зрозуміло, що ціла низка характеристик, таких як жорстокість, 
безпринципність, підозрілість, готовність діяти за принципом коли 
„мета виправдовує засоби”, здатність до порушення обіцянок тощо – не 
відповідають критеріям  „демократичного лідерства”.

Тобто „демократичне лідерство”  включає в себе отримання влади 
виключно за результатами свобідних та прозорих демократичних виборів. 
Це розв’язує три основні проблеми, що пов’язані з політичним лідерством:

1) отримання, завоювання влади;
2) здійснення, реалізація лідерства;
3) збереження, підтримка лідерства. 
Ризики щодо спроб недемократичного збереження лідерства 

на державному рівні в українських політичних реаліях останнього 
десятиліття досить точно передбачив відомий український вчений  
М. Михальченко: „Якщо група політичної еліти, клан приведе до влади 
персону, яка не здатна змусити органи влади діяти ефективно в інтересах 
більшої частини народу, ця персона і сили, що привели її до влади 
приречені на історичну поразку. Лідер і режим здатні завдати величезної 
шкоди власними діяльністю або бездіяльністю, хоча цілком ефективні для 
утримання влади” [4, с. 87].

Розглянемо основні функції державного керівництва, які можна 
визначити при застосуванні ідеї демократичного лідерства. Ці функції 
можна віднести до двох основних типів – внутрішні та зовнішні функції. 
Внутрішні функції пов’язані з діяльністю керівника усередині відповідного 
органу державного керування, а зовнішні – з його діяльністю в суспільстві 
як виразника конкретних ідей модернізації держави.
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Стратегічна функція. Ця функція відображає у першу чергу 
здатність конкретної особистості бути лідером. Чим глибше стратегічне 
бачення лідера, чим більше його здатність щодо розуміння ситуації, 
оцінки тенденцій і подій, тим більше прав на лідерство може пред’явити 
індивід. Стратегічна функція стосується  як зовнішніх ситуацій і подій так 
і внутрішніх процесів підвищення ефективності діяльності конкретного 
органу державного управління.

Інтегративна функція. Ця функція демократичного лідера має як 
внутрішню так і зовнішню компоненти. Вона спрямована на узгодження 
інтересів і думок, позицій і цілей як усередині організації, так і у діалозі 
лідера як представника влади із структурами громадянського суспільства. 

Комунікативна функція.  Ця функція також визначається 
встановленням зв’язків між демократичним лідером і окремими групами 
людей в суспільстві. І чи не найважливіша функція демократичного лідера –  
функція розв’язання проблем. 

Зрозуміло, що в процесі своєї безпосередньої діяльності лідер 
зіштовхується із безліччю проблем і завдань. Від їх ефективного 
вирішення залежить впевненість колег і суспільства в цілому, щодо 
здатності демократичного лідера забезпечити досягнення спільних 
довгострокових цілей.

Висновки. Впровадження в життя ідеї демократичного лідерства 
дозволяє значно підвищити ефективність застосування стратегічного 
менеджменту щодо модернізації держави, зокрема реформування 
державного управління. Йдеться про ефективне використання унікального 
потенціалу демократичного лідерства у подоланні викликів сучасності, а 
також у просуванні основних демократичних цінностей розбудови України 
як демократичної, правової, конкурентоспроможної держави.

Методологічні підходи щодо демократичного лідерства як стратегічного 
ресурсу модернізації держави у практичному вимірі доцільно 
використовувати  при розробці програми розвитку лідерських якостей, 
зокрема – Президентського кадрового резерву „Нова еліта нації”, а 
також для слухачів Національної академії державного управління при 
Президентові України із застосуванням інноваційних методів навчання.
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Медіатизація політики та політизація ЗМІ 
як тенденції політичного процесу 

в Україні

Інна Костиря,
кандидат політичних наук,

проректор Київського національного 
університету культури і мистецтв, 
директор Інституту журналістики 

і міжнародних відносин 

Проаналізовано тенденції медіатизації політики та 
політизації ЗМІ в сучасному політичному процесі України. 
Показано, що вони активно впливають на формування суспільної 
свідомості, на діяльність політичних лідерів та інститутів, 
використовуються як засоби ведення політичної боротьби, 
просування тих чи інших політичних проектів.

Ключові слова: медіатизація політики, політизація ЗМІ, 
політичний процес, політична боротьба, маніпуляція свідомістю 
населення.

The tendencies of mediatization of politics and politicization of the 
media in modern political process in Ukraine are analyzed. It is shown 
that they actively influence the formation of social consciousness, the 
activities of political leaders and institutions and are used as means 
of political struggle, promotion of certain political projects.

Keywords: mediatization of politics, politicization of media, 
the political process, political struggle, manipulation of public 
consciousness.
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Проанализированы тенденции медиатизации политики 
и политизации СМИ в современном политическом процессе 
Украины. Показано, что они активно влияют на формирование 
общественного сознания, на деятельность политических лидеров 
и институтов, используются в качестве средств ведения 
политической борьбы, продвижения тех или иных политических 
проектов.

Ключевые слова: медиатизация политики, политизация 
СМИ, политический процесс, политическая борьба, манипуляция 
сознанием населения.

Невід’ємним елементом життя України, останнім часом, став політичний 
плюралізм, існування груп інтересів і більш-менш стійких об’єднань, що 
виражають різні погляди як на поточну політику, економічний і соціальний 
розвиток, так і на устрій суспільства в цілому. Політичне поле перестало 
бути єдиним монолітом. Розходження в інтересах і їх конфлікти вийшли на 
поверхню. Вперше за довгі роки відкритий конфлікт і політична боротьба 
стали нормою життя. Як вважають багато теоретиків, зокрема, К. Фрідріх, 
Р. Дарендорф, Б. Крік, конфлікт і дозвіл на нього є необхідною передумовою 
демократії. Важливим компонентом політичної реальності України став 
інститут опозиції, яка отримала легальні можливості для вираження своїх 
поглядів. Приклад сучасної України свідчить, що основні політичні актори 
активно вчаться регулювати політичні конфлікти, не доводячи справу 
до небезпечної стадії, що загрожує виживанню режиму. Відбувається 
інтеграція у світовий економічний, політичний та інформаційний простір. В 
Україні відбулася децентралізація влади, розвивається інститут місцевого 
самоврядування. Не менш важливо і те, що відбувся поділ суспільства і 
держави, окреслений ще нечіткою, але все-таки кордон між приватним і 
публічним, громадським і державним наявний. 

За роки посткомуністичної трансформації в Україні відбулося 
закріплення нових якостей політики. Насильство перестало бути основним 
інструментом державної діяльності і механізмом впорядкування розвитку 
суспільства. Постійним чинником політичного життя незалежної України 
стали вибори вищих і місцевих органів влади, які перетворилися на форму 
впливу суспільства на державний курс і канал часткового оновлення 
правлячих еліт. Зросла самостійність суспільства в цілому і окремих 
індивідів зокрема. Зміцнення паростків ринкових відносин, становлення 
самостійної політичної людини, звільнення від колишньої залежності 
від держави характеризують сьогоднішній політичний процес. Розвиток 
ринкових елементів призвів до посилення ролі економічних, а не власне 
адміністративного і бюрократичного інтересів у регулюванні політичної 
діяльності.

Крах радянської моноідеологічної політичної системи призвів до 
утвердження нових принципів організації політико-інформаційного 
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простору. Підкоряючись логіці перетворень, які охопили всі сторони 
суспільного життя, політичні суб’єкти змушені тепер оскаржувати 
лідерство в публічній боротьбі. Плюралізм, відсутність ідеологічних заборон, 
зростання кількості різних політичних суб’єктів, які представляють різні 
інтереси різних груп суспільства, посилили необхідність узгодження 
політичних позицій, призвели до різкого розширення та підвищення 
інтенсивності політичної комунікації.

Масова комунікація, пропаганда, а також паблік рілейшнз і іміджелогія 
є предметом дослідження таки вчених як: Г. Лебона, Е. Бернейса, С. Блек, 
Боулдинга, Г. Лассвелла, Д. Рісмена та інших. Роль комунікації та ЗМІ в 
політичному процесі з різних аспектів досліджували В. Комаровський, 
Г. Марченко, Д. Ольшанскій, А. Чуміков, Є. Шестопал та інші. Проте, 
ряд питань залишилось без уваги, оскільки сам предмет дослідження 
не є сталим, а перебуває у процесі постійних трансформацій. Серед 
вчених, що досліджували трансформації демократії в інформаційну еру 
можна назвати І. Валлерстайна, П. Бурд’є, М. Кастельса, О. Тофлера,  
С. Хантингтона, Д. Гелда, Г. Вайнштейна, Е. Макгрю та інших.

Не зважаючи на ряд ґрунтовних дисертаційних досліджень [1; 5; 6; 7; 8], 
які присвячені проблемі взаємодії влиди і ЗМІ, політизації ЗМІ тощо, ряд 
принципових питань не розв’язані, що, очевидно, пояснюється швидкими 
змінами в цій сфері.

Метою статті є дослідження медіатизації політики та політизації ЗМІ 
як тенденцій в сучасному політичному процесі України.

Насамперед зазначимо, що крім визнання за різними соціальними 
групами та організаціями права на вираження й відстоювання своїх 
інтересів шляхом участі у політичній боротьбі істотний вплив на 
інтенсифікацію взаємодії політичних суб’єктів в Україні зробив розвиток 
засобів масової комунікації.

Як справедливо вказує Д. Яковлев, відсутність демократичних традицій 
у посткомуністичних країнах, не тільки ускладнює діалог між акторами 
політичної взаємодії, а і вводить новий важливий фактор у політичну 
комунікацію – мовчання населення, яке стає ще більш загрозливим на фоні 
намагань монополізувати волю народу з боку різних політичних сил [11]. 
Дійсно, демократизація інформаційного середовища призвела до зіткнення 
традиційних і нових типів політичної комунікації: на зміну директивному 
впливу прийшла рівноправна взаємодія комунікатора і реципієнта. У 
міру вибудовування демократичних політичних відносин громадян з 
державою діяльність корпоративних структур на інформаційному ринку 
стала все більше підкорятися логіці взаємовпливу попиту та пропозиції, 
пробуджуючи до життя нові форми політичної комунікації. Однією з 
таких форм інформування громадськості стало поширення політичної 
реклами. Плюралізація системи масових комунікацій, прагнення ЗМІ до 
самостійної ролі в критичному висвітленні суспільно-політичного життя на 
правах „четвертої влади” та інші прояви якісної видозміни інформаційно-
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комунікативної сфери ускладнюють умови подання та відстоювання 
політичними організаціями своїх інтересів.

Взаємодія ринкових і неринкових інформаційних механізмів виявила 
численні конфлікти, що особливо наочно проявилися в передвиборних 
політичних процесах, коли багато політичних конкурентів, змагаючись 
за підтримку співгромадян, не раз ставили під загрозу громадський 
порядок і політичну стабільність в окремих регіонах і в країні в цілому. 
Не випадково сьогодні, як ніколи голосно, заявляють про себе проблема 
адекватного регулювання відносин на інформаційному ринку, розробка 
способів ефективного державного втручання в інформаційні процеси.

Характерною рисою сучасного політичного процесу в Україні є істотний 
вплив на нього ЗМІ. Протягом останніх двох десятиліть в усьому світі 
відбувається зростання ролі засобів масової інформації в політиці. При 
дослідженні політичних процесів в різних країнах виявляються численні 
факти, що свідчать про активне використання масової комунікації з 
метою формування громадської думки з різних питань політичного життя. 
Наприклад, за свідченням деяких дослідників; починаючи з 1960-х років, 
оцінка населенням діяльності всіх президентів США залежала не від 
реального економічного становища країни, а від позиції провідних засобів 
масової інформації. Масова комунікація стала сьогодні найважливішим 
елементом сучасної цивілізації, що надає сильний вплив на всі сторони 
життя суспільства. Ця тенденція проявляється в усьому світі. Так 
активний розвиток телебачення призвело до істотної зміни структури 
передвиборних кампаній.

В міру того як Україна почала переходити від старої політичної 
системи до нової, ця тенденція в явній формі починає виявлятися і у 
нас. Розуміння особливостей сучасного політичного процесу в Україні 
неможливе без дослідження ролі і значення ЗМІ. Президентські вибори 
2010 року, парламентські 2012 року в Україні також яскраво показали, 
що масова комунікація робить претендентів не тільки відомими, а й прямо 
впливає на підсумки голосування. Політичний вплив ЗМІ на населення 
не обмежується періодом виборчої кампанії, а здійснюється більш-менш 
постійно за допомогою формування у населення певної системи уявлень 
про політичну реальність. Помітний внесок вносить масова комунікація 
у формування суспільної свідомості щодо діяльності політичних лідерів 
та інститутів. Вона активно використовується в якості засобу ведення 
політичної боротьби, просування тих чи інших політичних проектів у 
життя.

Масова комунікація є важливим джерелом політичної соціалізації –  
процесу оволодіння політичними знаннями, цінностями, способами і 
формами політичної участі. Можна з упевненістю сказати, що ЗМІ зіграли 
вирішальну роль і в якісній зміні існуючої в Україні політичної системи і 
продовжують грати істотну роль в її функціонуванні.

Колишній керівник фінської телерадіомовної корпорації Рейно 
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Паасилінна у своїй книзі „Гласність і радянське телебачення”, аналізуючи 
події в СРСР наприкінці 1980-х, чітко показує, що гласність спочатку 
була не самоціллю, а інструментом демократизації і політичних реформ 
в СРСР, які повинні були зміцнити соціалістичний лад. Звільнена (але 
керована) преса була по суті єдиним вірним союзником М. Горбачова 
в боротьбі з консервативними силами в партаппараті. Особлива роль 
відводилася телебаченню. М. Горбачов першим з радянських політиків 
зрозумів всю його міць в якості політичної зброї та засобу для створення 
іміджу та проведення курсу реформ. Для радянського лідера телебачення, 
за спостереженням Рейно Паасилінна, стало насамперед інструментом 
формування величезної популярності в суспільстві, яка була так необхідна 
йому для боротьби з консерваторами у партійному апараті. На думку 
фінського дослідника, М. Горбачов був одним з перших радянських 
політиків, яким вдалося використати можливості ТБ в найбільш повній 
мірі. Прямі телетрансляції поточних політичних подій (наприклад, з’їздів 
народних депутатів), рясний потік документальних і художніх стрічок 
про недоступні раніше факти радянської історії сприяли політизації мас. 

Саме завдяки можливостям ЗМІ став можливий перехід до нової 
політичної системи, де легітимація влади відбувається на основі 
загальнонародного волевиявлення. Саме завдяки розвитку ЗМІ стало 
можливим розширення політичної комунікації, позиціонування різних 
політичних інтересів, перехід від прямого примусу як одного з головних 
засобів підтримки стабільності політичної системи до переконання через 
зіткнення воль, інтересів і використання ЗМІ [12, c. 34-35]. Різке зростання 
значення ЗМІ мало і позитивні, і негативні наслідки. З одного боку, ЗМІ 
створили можливість загального охоплення і включення населення в 
політичний процес демократичним шляхом, зробивши їх учасниками 
політичного процесу, надавши їм право вибирати кандидата, ідеологію, 
програму. З іншого боку, розширення політичної комунікації, величезні 
можливості ЗМІ призвели до того, що політичне життя багато в чому стало 
переміщатися в символічний простір засобів масової інформації, зробивши 
свідомість населення заручником розповсюджуваних ЗМІ повідомлень і 
битв, що розгортаються в них.

Як зазначають дослідники, сучасні інформаційні технології позитивно 
впливають на розвиток і зміцнення демократії. Зокрема, вони: 

– створюють нові форми комунікації у сфері публічної влади; 
– послаблюють інформаційну залежність суспільства від традиційних 

медіа, які редагують інформацію відповідно до своєї мети, а отже, до 
розширення діапазону доступних для громадян думок; 

– призводять до зростання відкритості і транспарентності політичних 
інститутів і політики в цілому; 

– створюють нові механізми політичної мобілізації мас, що сприяє 
організації і координації дій політичних однодумців, підвищують шанси 
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невеликих партій і представників політичних меншин, які отримують 
можливість звернення до широких масових аудиторій; 

– надають широким верствам населення технологічну можливість 
брати участь в обговоренні суспільно-політичних проблем; 

– нарешті, інформаційні технології „розширюють можливості взаємодії 
громадян і урядових органів, що, революціонізуючи систему зв’язків між 
суспільством і владою, і роблячи більш чутним голос звичайних людей, 
змінює саму тканину демократичного процесу” [3, с. 15]. На цей процес 
мали вплив два чинники - з одного боку, політична еліта і політизований 
капітал, що використовують ЗМІ як засіб для розширення і зміцнення 
своїх політичних позицій, і масовий стан свідомості населення, з іншого 
боку. Низький рівень політичної культури населення, відсутність 
комунікативної компетентності, необхідних для грамотної участі в 
політичному процесі, створювали умови для маніпуляції громадською 
свідомістю. Оскільки політика, багато в чому, перемістилася в ЗМІ, 
політикам теж терміново довелося підвищувати свою комунікативну 
компетентність - широке поширення отримали політична реклама, 
послуги іміджмейкерів, політичних консультантів, фахівців зі зв’язків з 
громадськістю тощо.

Для українських ЗМІ характерна висока ступінь політизації, особливо 
з 2005 року. З іншого боку, орієнтовно з 2010 року відзначається високий 
ступінь медіатизації самої політики. Так, М. Безсонов зазначає, що ЗМІ 
за визначенням повинні виконувати певні політичні функції. Так було з 
часів зародження тісної співпраці між політичними партіями і газетами в 
ХIX столітті. Якщо газети з тих пір висловлюють позицію політичних сил, 
до яких вони традиційно тяжіють, то чому не можна очікувати того ж від 
телевізійної журналістики. То чи можуть описані вище трансформації в 
політичній, соціальній та комунікаційної сферах запропонувати достатньо 
свідчень того, що побоювання з приводу руху в бік „Демократії, керованої 
ЗМІ” небезпідставні? Або ж ці тенденції демонструють інтенсивний, але 
досить нешкідливий процес „медіатизації”? 

У процесі аналізу М. Безсонов виявив, що в області досліджень 
політичних комунікацій немає однозначної думки з цього приводу. 
Емпіричні дані свідчать на користь обох гіпотез. Проте сутність цього 
феномена дозволяє нам вважати, що апокаліптичні настрої ґрунтуються 
на поверхневій інтерпретації існуючих тенденцій. Іншими словами, 
дуже часто аларміські підхід використовується тими дослідниками, які 
фокусують увагу на „дисфункціях” політичного процесу, викликаних до 
життя „американізацією” політичної комунікації, беручи за основу досвід 
глобального занепаду демократичних інститутів під впливом втручання з 
боку ЗМІ. Насправді, європейський досвід демонструє, що, незважаючи на 
глобальні тенденції, політичний процес зберіг свої традиційні елементи та 
принципи, що поки що дозволяє уникнути повного краху демократичних 
інститутів. Більшість країн Європи, на думку М. Безсонова, демонструють 
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цілком допустимий ступінь „медиатизации” політики, коли медійні та 
політичні системи взаємодіють в манері, яка запобігає надмірно негативний 
вплив одних на інші. Існування безсумнівно потужних ЗМІ збалансовано 
за допомогою не менш (а іноді і більше) потужних і впливових політичних 
партій і інших політичних інститутів [2].

Ще однією обставиною, є те що для великих компаній володіння 
пакетами акцій великих медіа-концернів стало найважливішим засобом 
відстоювання власних інтересів (як у політиці, так і в бізнесі) і впливу 
на суспільну свідомість. Аналіз вітчизняного політичного процесу 
дозволяє зробити висновок про те, що всі значущі фінансово-промислові 
та політичні угруповання здійснювали просування своїх політичних і 
економічних інтересів шляхом впливу на смисловий простір ЗМІ, беручи 
участь у формуванні великих медіа-холдингів. Цей процес відбувається 
в усьому світі, але в Україні він носить гранично виразний і своєрідний 
характер. Через відсутність в Україні стійких політичних інститутів великі 
політизовані медіа-холдинги стали грати фактично роль квазі-партій, 
які забезпечували інформаційну підтримку і зв’язок з електоратом, 
мобілізацію ресурсів та лобіювання тих чи інших рішень.

Разом з тим, зростання політичної самосвідомості населення, 
формування громадянського суспільства і великих політичних партії, 
потреба в створенні хоча б видимості об’єктивності поступово знижують 
вплив медіа-холдингів на політичний процес. Відкрита політизація ЗМІ 
призводить до того, що довіра до них падає, змінюючись підозрами в 
абсолютної ангажованості. Сьогодні вже є приклади того, що сприяння 
великих медіа-холдингів не гарантує перемоги на виборах і навряд чи 
може вважатися повноцінною заміною партійного апарату. 

Цікаво, що до постійного медійного репертуару належать трансляції, 
які розтягуються в нескінченність, з засідань парламенту, численні 
повідомлення з прес-конференцій різних депутатів та міністрів, найновіші 
опитування підтримки для окремих партій та їх лідерів, а час від часу 
обов’язкові інформації про наступний конфлікт президента і прем’єр-
міністра. При цьому тривожним є факт, що багатьом журналістам не 
вистачає роль сторонніх спостерігачів політичної сцени. Вони хочуть 
впливати на перебіг подій. Деяким політикам відкрито сприяють, а інших 
абсолютно не підтримують. І без жодного гамування нав’язують читачам/
глядачам свої погляди. Одна з найважливіших заповідей, які панують 
у професії журналіста, це збереження безсторонності, об’єктивності 
і незалежності. Це означає, що показуючи факти, журналіст повинен 
уникати особистих сцен і інтерпретації, а в випадку обговорення наприклад 
політичних дискусій, не коментувати ані „за”, ані „проти” партій. Не 
можна мас-медійнику також піддаватися натискам жодних організацій, 
партій та інших впливових осіб. Однак може скластися таке враження, 
що представники польських ЗМІ все частіше менше переймаються цими 
принципами [10]. Отже, ЗМІ як і раніше є центром політичної комунікації 
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і залишаться найважливішим інструментом політичного впливу. Однак, 
зниження політичної поляризації, як свідчить західний досвід, буде 
сприяти висвітленню інтересів не лише окремих політичних кланів і 
фінансових угруповань, але й інших економічних структур та соціальних 
груп.

Плідним, на нашу думка є підхід Є.Воінової, яка виділяє дві моделі 
комунікації, властиві медіатизованій політиці, а саме:

А) Модель односторонньої комунікації, яка в окреслений період часу 
передбачає трансляцію тільки однієї думки з однієї певної теми. На 
практиці це виглядає наступним чином: коли всередині політичного поля 
нічого не відбувається або відбувається те, що намагаються приховати, 
в публічному просторі розгортаються декорації для організації будь-
якого політичного спектаклю, що не має ніякого відношення до реальної 
політики. Інформація підміняється чутками. Відбувається встановлення 
за допомогою мас-медіа „потрібного” порядку денного, моделювання 
громадської думки, конструювання образів і нав’язування думки 
„публічних інтелектуалів”.

Б) Модель двосторонньої комунікації, для якої характерна відкритість 
публічної сфери, взаємодія всіх суб’єктів комунікації, артикуляція 
інтересів і громадська експертиза [4].

Узагальнюючи наше дослідження, можна зробити наступні висновки.
1 .  Реальний політичний процес являє собою сукупність 

інституціоналізованих і не інституціоналізованих взаємодій суб’єктів з 
приводу розподілу політичних ролей, позицій і ресурсів, внаслідок яких 
зберігається або трансформується певна модель політичної організації. 
Такі взаємодії здійснюються в рамках циклів, що послідовно змінюють 
один одного, мають внутрішню логіку і є різними етапами загального 
інституційного циклу.

2. Розвиток політичного процесу пов’язаний із зміною (трансформацією) 
інституціоналізованої моделі взаємодії, наслідками чого є диференціація 
її внутрішньої структури і ускладнення взаємозв’язків між елементами. 
Диспропорції в структурі політичного процесу, які виникають при цьому 
можуть, за певних умов, призвести до деінституалізації існуючої моделі 
і інституалізації нової.

3. У структурі політичного процесу виділяються дві взаємоповязані 
складові: а) соціокультурна, яка визначається ціннісною системою 
суспільства, типом політичної соціалізації і можливостями соціальної 
мобільності; б) інституційно-процедурна, до якої відносяться суб’єкти 
політичного процесу, політико-правові норми і принципи, а також стиль 
політики (стратегії та інструментарій).

4. В основі типологічних відмінностей політичного процесу лежать 
соціокультурні особливості суспільств і характер їх модернізації. Дані 
фактори визначають особливості моделей політичної організації, що 
формуються в ході історичного розвитку. Відмінності інституційних 
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умов політичного процесу дозволяють виділити відповідні підстави його 
типологізації: за принципам організації, за характером інститутів, за 
типом політичного режиму тощо.

5. Зміни, що охопили українську політичну систему за останнє 
десятиліття, характеризуються перетворенням порядку формування, 
легітимації та здійснення влади (вибори, підтримка більшості, 
„переконання”); формуванням великої кількості нових політичних 
суб’єктів; впровадженням відкритої конкуренції політичних акторів за 
підтримку формально незалежних громадян; розвитком і підвищенням 
ролі системи засобів масової інформації та комунікації; появою незалежних 
від держави ЗМІ; розширенням і інтенсифікацією політично комунікації.

6. Складність і швидкість протікання перетворень, що торкнулися 
політико-комунікаційного простору, породили істотний дефіцит 
адекватного теоретичного пояснення даних процесів. Сформована 
фрагментарність в описі форм політичних комунікацій оголила потребу 
в більш детальному відображенні специфіки різних форм комунікативної 
діяльності, розробці відповідних актуальним умовам інформаційних 
механізмів, пошуку оптимальних засобів презентації на інформаційному 
ринку зацікавленими політичними організаціями власних ідей, поглядів, 
оцінок.

7. В умовах сучасного політичного процесу в Україні як процесу 
і результату взаємодії людей з приводу завоювання, утримання і 
використання влади комунікація стає одним з головних засобів ведення 
політичної боротьби, основним механізмом сучасного політичного процесу, 
провідним інструментом легітимізації влади та її рішень.

8. Помітний вплив на хід сучасного політичного процесу надають 
засоби масової інформації. Вони активно впливають на формування 
суспільної свідомості, на діяльність політичних лідерів та інститутів, 
використовуються як засоби ведення політичної боротьби, просування 
тих чи інших політичних проектів у життя. Результатом широкого 
використання ЗМІ в політичній боротьбі в Україні є своєрідна медіатизація 
політики та політизація ЗМІ.

Перспективи подальших досліджень, на нашу думку, можуть бути 
пов’язані із визначенням механізмів запобігання маніпулятивним впливам 
ЗМІ через освіту населення та політичних акторів. 
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У статті розкривається роль політичних комунікацій як 
ефективного інструменту формування актуальної політичної 
культури у державі, що переживає період транзитивних 
трансформацій. 

Ключові слова: транзитивне суспільство, політична 
комунікація, політична культура, мультимедійні технологій, 
соціальні мережі, комунікативний дискурс.

 
The role of political communication as effective tool for forming 

actual political culture in the country experiencing a period of 
transitive transformations is considered in the article. 

Keywords: transitive society, political communication, political 
culture, multimedia technologies, social networks, communicative 
discourse.

В статье раскрывается роль политических коммуникаций 
как эффективного инструмента формирования актуальной 
политической культуры в государстве, которое переживает 
период транзитивных трансформаций.

Ключевые слова: транзитивное общество, политическая 
коммуникация, политическая культура, мультимедийные 
технологии, социальные сети, коммуникативный дискурс. 

Теоретичне обґрунтування явища політичної комунікації, з акцентом на 
взаємодію відправника й отримувача, джерельно походить з природничих 
наук. Згадаймо роботи Н. Вінера, К. Шеннона, В. Вівера та інших учених. 
Хоча, справедливості ради, слід зауважити, що праці Сократа, Аристотеля 
та Платона рясніють ідеями про чітку структуру процесу комунікаційної 
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взаємодії суб’єктів у рамках відстоювання своїх інтересів вільного 
громадянина, зокрема, й політичних.

Отримавши добре виписану та доволі органічну й просту модель, 
фахівці із соціогуманітарних наук підхопили ідею колег-природничників, 
побачивши у ній можливість розв’язати ті завдання, що перебувають у 
царині політології, соціальної психології, соціології, масової комунікації, 
культурології чи лінгвістики. Особливо активно цей процес почав 
розвиватися у другій половині ХХ століття. Справдилася думка 
засновника структурної антропології К. Леві-Строса про те, що соціальні 
науки „прямують до революції у дусі Коперника, яка тлумачитиме 
суспільство, використовуючи загалом теорію комунікації” [1, p. 95]. 

Тут варто послатися на класичні наукові розвідки зарубіжної політології 
та політичної комунікативістики, передусім на праці Г. Алмонда, Д. Белла, 
Р. Дарендорфа, К. Дойча, М. Кастельса, Дж. Коена, П. Лазарсфельда,  
Г. Лассуелла, В. Ліппмана, Н. Лумана, М. Маклюєна, А. Моля, Т. Ньюкомба, 
Г. Тарда, Ч. Кулі, Р. Якобсона та інших.

Серед вітчизняних авторів наукових робіт, присвячених дослідженню 
системних рис комунікації, що впливають на трансформацію українського 
суспільства, на особливу увагу заслуговують розробки О. Білоруса,  
В. Бебика, В. Гондюла, О. Гриценко, О. Зернецької, В. Іванова, О. Картунова, 
О. Литвиненка, Є. Макаренко, А. Москаленка, М. Ожевана, Г. Почепцова,  
М. Розумного, Ю. Романенка, М. Рябчука, Є. Тихомирової, А. Чічановського, 
В. Шкляра та інших. Тематику політичних комунікацій у транзитивних 
країнах, або таких, що повернулися на шлях історичного демократичного 
розвитку, тією або іншою мірою охоплюють індивідуальні монографії  
В. Баркова, В. Бортнікова, О. Валевського, Г. Гука, Г. Зеленько, А. Карася, 
Б. Потятинника та інших.

Активно реагують на політико-комунікаційну проблематику російські 
науковці, які видали низку фундаментальних праць – як індивідуальних, 
так і колективних, серед яких особливо цінними є дослідження В. Вітюка, 
К. Гаджиєва, Б. Грушина, Я. Засурського, Л. Землянової, В. Інозємцева,  
О. Соловйова, Ю. Шерковіна та інших.

Згадані автори розглядають різні науково-практичні аспекти 
реалізації ідеї комікування суб’єктів суспільного життя та змін у культурі 
політичної комунікації. Однак, у сфері філософських, соціологічних та 
політологічних пошуків у контексті взаємин держави й громадянського 
суспільства – ключових гравців суспільних трансформацій - передусім 
комунікативістика завдячує етапній праці Юргена Ґабермаса „Структурні 
перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії „громадянське 
суспільство”. Цей твір може стати відправною точкою для дослідження 
головної мети цієї статті: місця політичних комунікацій у становленні 
політичної культури у транзитивних суспільствах.

Сучасний німецький філософ вже у передньому слові до перевидання 
1990 року простежує зміну статусу приватної сфери, що супроводжується 
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процесом політичної відкритості, якій „внутрішньо притаманний потенціал 
до суспільної самоорганізації”. Автор переконливо доводить, що наприкінці 
ХІХ століття розпочався „поворот тенденцій” у процесі розділення 
функцій та завдань держави і суспільства. Відбулося це внаслідок того, 
що „взаємозалежність держави й економіки власне вибиває ґрунт з-під 
соціальної моделі громадянського приватного права та ліберального 
розуміння основного права”. „Ідея самоорганізації, що скеровується через 
річище громадської комунікаційності вільно об’єднаних членів суспільства 
вимагає ... подолати ... „відокремлення” держави і суспільства”, –  
наголошує автор [2, с. 18-19].

Сучасне інформаційне середовище – насправді явище динамічне, 
нестійке та таке, що повсякчас зазнає змін під впливом нових 
технологічних рішень. Тому політичні гравці змушені пристосовуватися, 
вибудовувати нові взаємовідносини, контактувати з різними суб’єктами, 
формувати специфічні стилі спілкування з владою та громадськістю. 
Першочергово нестабільна динаміка взаємодії суб’єктів політичного і 
громадського життя визначальна для тих держав, які характеризуються 
поняттям „транзитивне суспільство”. Транзитивними ми називатимемо 
ті суспільні утворення, що переживають процес зміни форм, видів 
та характеру соціальних відносин, які зачіпають ключові сфери його 
життєдіяльності. Йдеться як про світ фізичний – економічний, політичний 
лад, так про світ духовний – моральні принципи, вірування, міфи, 
особистості, які визначають напрям суспільного поступу. У цей період 
історії суспільству притаманні критичні порогові стани, зокрема, аномії 
„стан масового ігнорування в соціумі загальновизнаних норм поведінки”, 
що регулюють колективне (індивідуальне) життя [3, с. 30], якому 
притаманно відсутність консенсусу, брак віри в цінності або цілі. Тому 
серед головних завдань для таких спільнот є посилення та ефективній 
обмін інформацією, загалом суспільно-політичного чи морально-
духовного змісту, яка сприятиме формуванню як колективної, так й 
індивідуальної ідентичності та визначенню цілей національного розвитку. 
Оскільки транзитивність можна назвати перманентним станом, який 
переживають країни різного політичного та економічного розвитку, то для 
відновлення відносно стабільного стану й подолання аномії суспільства 
використовують ті технології, інструменти і канали обміну інформацією, 
які найбільш характерні для певної доби та рівня розвитку країни. 
Скажімо, для одних країн поява кав’ярень і відкритих до публічних 
дискусії книгарень (на зразок мережі книгарень „Є”) буде тим самим, 
що для країн постіндустріального рівня розвитку – соціальні мережі та 
мобільні додатки у смартфонах. Слід також додати, що поява нових каналів 
комунікування та відповідно нового контенту спонукує до змін у культурі 
політичних комунікацій. Комунікативні технології, як і технології дизайну 
чи споживання продуктів харчування у сфері повсякденного життя, 
змінюють формат взаємодії між урядом у громадянським суспільством, 
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між корпораціями та споживачами їх продукції, між самими індивідами. 
Додаймо до цього переліку, за словами того Ю. Ґабермаса, „маніпулятивне 
використання могутності засобів масової інформації, щоб створювати 
масову лояльність, попит і „compliance” (поступливість) на противагу 
системним імперативам” [2, с. 37]. 

Отож, наш час відмінний тим, що, насамперед мультимедійні технології, 
формулюючи соціальні мережі та віртуальні простори, спонукають 
політичний клас, державу чи громадянина послуговуватися новими 
способами і методами взаємовпливу. 

Нині управління інформаційними ресурсами стає життєво важливим 
атрибутом державної політики у відносинах у інституціями громадянського 
суспільства. Можна вести мову про появу нового завдання стратегічного 
планування і управління взаємодією у реальному фізичному просторі. 
Інформація та комунікація завжди були важливими складовими 
державної стратегії, але сьогодні інформаційна „м’яка сила” має пріоритет 
над традиційною, матеріальною „грубою силою” [4, с. 16]. Тому оновлення 
культури політичних комунікацій є вимогою доби.

Отже, якщо влада країни прагне відповідати новітнім викликам, 
вона змушена трансформуватися під впливом комунікаційних чинників, 
реформувати свої політичні структури та інститути. Національні держави, 
а також міжнародні утворення перманентно відчувають потребу у нових 
технологіях управління, співпраці та реалізації міжнародних ініціатив. 

Дедалі частіше доводиться спостерігати, як державна влада діє в 
режимі on-line, реалізовуючи проекти „електронного уряду”. Слідом 
за комерційними утвореннями та партіями, а часом і випереджаючи 
їх, державні структури поступально освоюють такі комунікаційні 
технології, як зв’язки з громадськістю, політична реклама та інші сучасні 
мультимедійні методи спілкування з громадянським суспільством, 
підтримання контактів з партнерами та опонентами. 

При цьому традиційні носії політичної впливу в індустріальному 
суспільстві – партії – поступаються засобам масової комунікації та іншим 
суспільним інститутам, що формують інформаційний простір влади [5, с. 4].

Застосування новітніх інформаційних технологій приводить до 
якісних перетворень у суспільстві на основі принципів громадянського 
та інформаційного суспільства. Всі ці зміни обумовлюють становлення 
новітньої форми організації влади у сучасних суспільствах – медіакратії та 
медіатизації (О. Зернецька), специфічних політичних взаємин суспільства 
та політичного класу, що супроводжується пристосуванням політичних і 
соціальних подій до вимог телебачення. У свою чергу це веде до процесів 
тривіалізації, символізації та драматизації змісту подій, до їх побудови за 
законами розважальності, словом, підкорення цих подій форматам медіа. 
За законами медіатизації відбувається багато „поставлених подій” як 
внутрішнього, так і міжнародного політичного життя [6, с. 217]. Це також 
є частиною актуальної політичної культури, що вимагає від зацікавлених 
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сторін, йдеться перш за все про соціально відповідальну державу з її 
суспільним мовленням та третій сектор, сприяти формуванню певної 
противаги до комерційно налаштованих медіа. Такою противагою має 
стати медіаосвіта та навички користування досягненнями інформаційної 
доби, маємо на увазі поняття „безпечний Інтернет”. 

Тому характерним свідченням застосування нових політичних 
практик і взаємин, прикладом використання інформаційно-технічних 
можливостей у владній сфері є політичні комунікації, опосередковані 
інформаційно-комунікаційними технологіями. Сьогодні вони інтегрують 
наміри політичного класу, культуру та технології спілкування щодо 
втілення владних повноважень. Саме в них політичні можливості громадян 
та інститутів конвертуються в реальні владні статуси, впливають на поділ 
суспільних цінностей та ресурсів. З іншого боку маємо констатувати: 
саме ефективні політичні комунікації стають мірилом застосування у 
практичній політиці новітніх інформаційних технологій. 

Як свідчить світовий та вітчизняний досвід, розвиток політичних 
комунікацій вносить суттєві зміни до способів організації та проведення 
політичного (комунікаційного) дискурсу. Відтоді, коли телевізійні 
дебати стали невід’ємним атрибутом виборчого процесу, застосування 
політичними акторами тих чи інших засобів встановлення інформаційних 
контактів зі своїми партнерами та конкурентами безпосередньо пов’язано 
з наявністю відповідних ресурсів, а також рівнем комунікаційної 
компетентності учасників політичного життя. Тож сьогодні від 
уміння застосовувати комунікаційні рішення, зокрема у форматі 
соціальних мереж з їх мультимедійними технологіями, значною (коли 
не визначальною) мірою залежать позиції державних чи корпоративних 
структур на ринку конкурентної боротьби за впливи на суспільну 
свідомість. І хто стане переможцем, хто виявиться більш „просунутим” у 
використанні інформаційних технологій щоразу доводиться зважувати, 
оскільки ситуація тут змінюється повсякчас. Офіційні статуси та владні 
повноваження тут можуть раптово втратити перевагу. 

Помітний вплив на формування політичних комунікацій у національних 
державах мають історичні та цивілізаційні умови. Цей процес залежить 
від низки культурних та технічних чинників та має свої специфічні 
особливості у кожній країні. В Україні, де політична наука лише 
формує власний стиль, політичні комунікації тільки тепер всесторонньо 
вивчаються та впроваджуються в державну практику. Їх вивчення 
останнім часом набирає обертів. Проте, досі залишається непогодженим 
на рівні політичного класу цілепокладання та морально-етичні межі 
застосування таких технологій у політичному дискурсі. Що також є 
ознакою незрілого суспільства. 

Для Ю. Ґабермаса важливим є питання реальних трансформацій у 
суспільстві під впливом громадської комунікативності. У цьому контексті 
він інтерпретує громадянське суспільство на основі авторської теорії 
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комунікаційної дії. Джерелом своїх розмірковувань він називає творчість 
Канта, з якої розпочинають пошуки універсальної раціональної основи 
для демократичних форм організації людського співіснування. На думку 
Ю. Ґабермаса, його великому попереднику не вдалося досягти успіху 
на цьому шляху через те, що в розумінні світу той виходив з „філософії 
суб’єкта”. На противагу Ю. Ґабермас пропонує принцип „міжсуб’єктних 
відносин”, навколо чого розгортає теорію „комунікаційної дії” й „етики 
дискурсу”. Суспільна взаємодія людей залежить від усталених норм 
взаєморозуміння, що й собі виникають у процесі раціональної комунікації. 
Комунікація, що розгортається на рівні міжсуб’єктного ставлення до 
людини як до партнера, прокладає дорогу до консенсусу, який виникає 
внаслідок аргументованого мовлення. Останнє є елементом дискурсу, в 
якому можна знайти відповідь на запитання про те, що стоїть на заваді 
взаємодії. Таким чином, суб’єкти, досягаючи відносно чогось згоди, 
одночасно взаємодіють, внаслідок чого створюють, підтверджують та 
оновлюють свою приналежність до соціальних груп, як то і свою власну 
індивідуальність. В основі суспільної модернізації, доводить у своїй 
творчості Ю. Ґабермас, переходу від примітивних до складно організованих 
суспільств лежить раціоналізація життєвого світу. Цей світ робить 
можливим такі взаємини, які базовані не на нормативній згоді, а завдяки 
консенсусу, досягнутому на основі аргументів. Політична комунікація, 
наповнена раціональною аргументацією дій політиків і суспільства та їх 
мети, має забезпечити швидкий пошук загального консенсусу. 

Відповідно, картини світу, які до цього сприймалися автоматично, 
нормативно-ціннісні уявлення, суспільні інститути мають бути виправдані 
шляхом вільного аргументованого обговорення на рівні широкої 
громадськості. Автор фактично пропонує власну модель громадянського 
суспільства, що виникає на основі потенційної раціоналізації повсякденності 
життєвого світу. Раціоналізований життєвий світ модернізує суспільне 
життя в сенсі перетворення нормативного консенсусу на консенсус, що 
осягається комунікаційно, в процедурах дискусій та обговорень. 

Так має виникати нове, „посттрадиційне” громадянське суспільство. 
Якщо життєвий світ поєднує в собі компоненти культури, суспільства 
й індивіда, то, з іншого боку, суспільство еволюціонує в напрямку 
розрізнення життєвого світу й системи. Таке розрізнення стає підставою 
для виокремлення особи із соціальності й культури й набуття статусу 
громадянина. Ю. Ґабермас вважає, що „демократичне громадянство не 
потребує укорінення в національній ідентичності якогось народу; одначе, 
будучи індиферентним до багатоманітності різних культурних форм 
життя, воно потребує соціалізації всіх громадян у рамках загальної 
політичної культури” [7, с. 223].

Тут ми можемо заперечити визнаному авторові у тому сенсі, що 
формування індивідуальної та національної ідентичності у рамках 
відкритого політичного дискурсу є серед головних завдань, що поставали 
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перед транзитивними суспільствами. Судити про успіх таких країн на 
шляху модернізації свого розвитку можна саме за тим критерієм, чи 
вдалося індивідам віднайти свої особливі риси як суспільного цілого, а також 
дати відповідь, з яким більш значним, надетнічним чи наднаціональним 
утворенням кожен із членів суспільства себе співвідносить.

За сьогоднішніх умов саме комунікація може запропонувати на розгляд 
та засвоєння згадану загальну політичну культуру, може навчити її 
основ. Звичайно, залишається ймовірність, якою буде ця політична 
культура – демократичною чи авторитарною. Адже сам Ю. Ґабермас 
застерігає, що між формуванням демократичної правової держави і 
капіталістичною модернізацією, а подібний процес триває кілька років 
поспіль в Україні, не існує лінійного зв’язку. Категорії прибутку, попиту 
та пропозиції уже стали (і не лише в нашій державі) складниками будь-
якої політичної діяльності. Аби отримати прибуток – у вигляді влади чи 
фінансів, політики вдаються до власне економічних методів діяльності. 
Зважування витрат та прибутку, пошук шляхів мінімізації необхідних 
ресурсів відіграють надзвичайно важливу роль у сучасній політичній 
діяльності. Поширення ринкових відносин на всі сфери життя, про що в 
середині ХХ століття писав Е. Фромм, стало реальністю і для політичної 
сфери, хоча в зародку політика мала зовсім інші, відмінні від економічних, 
принципи функціонування. На негативні результати екстраполяції 
принципів економіки на політику вказує й Ю. Ґабермас, коли пише про 
домінування у політиці стратегічної дії (тобто такої, що спрямована на 
досягнення успіху) над дією комунікаційною (орієнтованою на досягнення 
порозуміння). Дослідник переконаний: замість того, щоб покладатися на 
розум виробничих сил, тобто врешті-решт на розум природознавства і 
техніки, він довіряє виробничій силі комунікації, яка „найбільш яскраво 
виявляє себе у боротьбі за соціальне звільнення... Цей комунікаційний 
розум ... відобразився у закладах демократичної правової держави й 
інститутах громадянського суспільства”. На його думку, спільний для 
всіх країн колишнього соціалістичного табору період „горбачовської 
перебудови” мав би оживити політичну громадськість. За словами  
Ю. Ґабермаса, потрібно „скинути кайдани з продуктивної сили комунікації. 
„Першим кроком на цьому шляху могло б стати запровадження режиму 
„прозорості і відкритості насамперед у політичні сфері, що означало б 
пожвавлення громадськості, плюралізацію формування думок, широку 
участь у процесах прийняття рішень” [8, с. 93-94]. Тому особливу роль 
автори радикальних змін у колишньому Радянському Союзі покладали на 
комунікацію, а саме на масову комунікацію, оскільки „рупором перебудови” 
став журнал „Огонёк”. Однак історія розгорталася за іншим сценарієм. 
Завдання загалом вирішені на рівні комунікаційному: громадяни країни 
дізналися багато про своє минуле та сьогодення. Проте власне політичні й 
соціальні перетворення колишнім співгромадянам вже доводиться робити 
у нових державах. У такий спосіб до певної міри здійснилося передбачення 
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Ю. Ґабермаса, що виробнича сила комунікації має привести до визволення 
паралізованої політичної енергії. Близько двадцяти років потрібно було, 
зокрема, Україні, щоб ґабермасівська „виробнича сила комунікації” у своїй 
частині забезпечила вилив політичної енергії народу восени та взимку 
2004 року. Підтримувати цей процес покликані інтелектуали, які мають 
розширити спектр дискутованих тем та ідей, щоб тримати відкритою 
політичну комунікацію. 

Отже, Ю. Ґабермас висловлює дуже важливу думку щодо сенсу 
розгортання громадянської відкритості через дискурсивну комунікацію, 
яка є невід’ємною частиною політичної культури. Німецький філософ не 
вказує, які організаційні форми забезпечать цю дискурсивну комунікацію, 
хоча не називаючи їх понятійно, він аргументує свої думки яскравими 
прикладами. Ю. Ґабермас зауважує: „Дискурсивне обґрунтування 
перетворює тлумачення на інтерпретацію, твердження на пропозицію, 
пояснення на теоретичне пояснення і виправдання на теоретичне 
виправдання. З цією метою ми переходимо від мови, яка є комунікаційною 
дією, до мови як дискурсу” [9, с. 87].

Відповідно до ідеї дискурсивної комунікації в суспільстві й державі має 
встановлюватися належна форма публічної відкритості, в якій громадяни 
перестають бути лише партикулярними суб’єктами політики чи економіки, 
а прагнуть до спільного взаєморозуміння. За Ю. Ґабермасом, „дискурсивне 
встановлення волі” створює умови для відкритої і вільної від примусу 
дискусії, коли всі учасники дотримуються принципу рівності.

Сучасний німецький філософ закликає розрізняти владу, що 
„народжується у процесі комунікації, й адміністративно вживану владу”. У 
діяльності політичної громадськості зустрічаються й перехрещуються два 
протилежних процеси: з одного боку комунікаційне формування легітимної 
влади, яка народжується у вільному від усякої репресивності процесі 
комунікацій політичної громадськості, а з іншого – таке забезпечення 
легітимності через політичну систему, за допомогою якої адміністративна 
влада намагається управляти політичними комунікаціями. Як обидва 
процеси проникають один в другий та який з них переважає – питання 
емпіричне, робить висновок Ю. Ґабермас [7, с. 50-51].

Висновок щодо взаємозв’язку політичної культури та політичних 
комунікацій для держав, які здійснюють модернізацію та суспільний 
перехід. Виходитимемо з того переліку, яким науковці визначають основні 
принципи цього феномену: пріоритетність якостей і цінностей певної 
культури (ієрархія); рівні права усіх громадян на отримання інформації 
(демократія); наближеність до культури нації, етносу, класу (ідентичність); 
урахування морально-етичних норм (мораль) [10, с. 145]. До цього переліку 
варто додати положення про правову основу, а саме про відповідальність за 
викривлення чи приховування важливої від суспільства, соціально значущої 
політичної інформації (відповідальність). Пострадянський розвиток 
української держави засвідчує, що одним з проблемних результатів її 
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суверенного розвитку на етапі становлення державних структур, інституцій 
громадянського суспільства, політичного класу та свідомого громадянина 
стало, серед решти соціально-економічних проблем, потурання принципом 
транспарентності, що спричинив появу безвідповідального ставлення 
політиків до ініційованої ними та поширюваної близькими до них медіа 
інформації. Упослідження базових принципів політичної комунікації 
зашкодило становленню демократичної політичної культури в нашій 
державі. Тому українському суспільству не вдалося оминути типового 
для транзитивної держави занепаду загальної політичної культури. 
Адже, політичні комунікації як форма існування та засіб транслювання 
політичної культури саме й визначають її стан у суспільстві, особливості 
функціонування політичної сфери соціуму. Водночас для транзитивних 
суспільства завжди залишається актуальною загроза обмеження простору 
для публічних політичних комунікацій. Це може проявлятися як у 
прагненні політичних еліт приймати рішення у форматі заритих кулуарних 
переговорів, так і у перетворенні мас-медіа на виключно політичний 
інструмент. Тому поряд із завданнями економічної, правової, гуманітарної 
та адміністративної модернізації України як перехідної держави постало 
питання докорінного перегляду підходів та інструментів функціонування 
політичної комунікації з урахуванням специфіки вразливого й нестабільного 
соціуму. 

Література:

1. Levi-Stross Cl. Anthropologie Structurale / Cl. Levi-Stross. – P.,  
1958. – 329 р.

2. Ґабермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: 
дослідження категорії громадянське суспільство / Ю. Ґабермас. –  
Львів : Літопис, 2000. – 320 с. 

3. Політична енциклопедія / Редкол. : Ю. Левенець (голова),  
Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К. : Парламентське видавництво,  
2012. – 808 с.

4. Аналітика, експертиза, прогнозування: Монографія / Макаренко 
Є. А., Рижков М. М., Ожеван М. А. та ін. – К. : Наша культура і наука, 
2003. – 614 с.

5. Политические коммуникации : Учеб. пособие для студентов вузов /  
[Петрунин Ю. Ю. и др.] ; под ред. А. И. Соловьева. – М. : Аспект Пресс, 
2004. – 332 с.

6. Зернецька О. Глобальний розвиток систем масової комунікації і 
міжнародні відносини / О. Зернецька. – К. : Освіта, 1999. – 352 с.

7. Хабермас Ю. Гражданство и национальная идентичность // 
Демократия. Разум. Нравственность : московские лекции и интервью /  
Ю. Хабермас ; отв.ред. Н. В. Мотрошилова [и др.] ; РАН, Институт 
философии. – М. : АО „КАМІ”, Academia, 1995. – 450 с. 

127



8. Хабермас Ю. Производительная сила коммуникации // Демократия. 
Разум. Нравственность: московские лекции и интервью / Ю. Хабермас ;  
отв. ред. Н. В. Мотрошилова [и др.] ; РАН, Институт философии. – М. :  
АО „КАМІ”, Academia, 1995. – 450 с. 

9. Ґабермас Ю. Комунікативна дія і дискурс – дві форми повсякденної 
комунікації / Ю. Ґабермас // Першоджерела комунікативної філософії : 
навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вузів / переклад з нім. Л. Ситниченко ;  
Міжнародний фонд „Відродження”. – К. : Либідь, 1996. – 170 с. 

10.  Держава і громадянське суспільство : партнерські комунікації 
у глобальному світі : Навч.-метод. посіб. / В. Бебик, В. Бортніков,  
Л. Дегтярьов, А. Кудряченко; За заг. ред. В. Бебика. – К. : ІКЦ „Леста”, 
2006. – 248 с.

УДК 328.32

Моніторинг виборчого процесу 
як інструмент політичного піару

Дмитро Арабаджиєв, 
кандидат політичних наук,

доцент кафедри соціальної роботи 
Запорізького національного 

технічного університету 

Проаналізовано поняття моніторингу, охарактеризовано 
процес моніторингу виборів, досліджено його особливості як 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Політичний 
піар відіграє ключову роль у діяльності суб’єктів політики. З поширенням 
демократичних процесів, його роль стала вагомішою в процесі виборчих 
кампаній. Політичний піар став невідємною складовою політичних 
процесів, політичної системи в цілому.

Щоб планувати політичну PR-компанію, оцінювати успішність 
діяльності з налагодження зв’язків з громадськістю, дізнаватися, 
які заходи є ефективними, а які мають бути вдосконалені, необхідно 
здійснювати моніторинг в сфері піару. Моніторинг допомагає визначити, 
чи встановлений зв’язок, чи він працює, особливості цільової аудиторії 
тощо. Моніторинг також може бути важливим інструментом спілкування 
та обґрунтування переваг окремої PR-стратегії, дозволяє довести, що 
PR-діяльність змінила поведінку або відношення людей, підтвердити 
ефективність обраної PR-стратегії.

Дослідження особливостей здійснення моніторингу виборчого процесу 
як інструменту політичного піару дозволяє не тільки визначити основні 
напрямки моніторингової діяльності під час виборчої кампанії, але й 
виділити достатньо новий для нашої країни вид моніторингу – громадський 
моніторинг виборчого процесу (суб’єктом якого виступає громадськість – 
окремі громадяни чи громадські організації), а також визначити специфіку 
моніторингової діяльності в контексті забезпечення демократичних 
виборів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання політичного PR є 
предметом розгляду багатьох вітчизняних дослідників, серед яких можна 
назвати таких науковців, як В. Бебик, В. Бугрим, І. Вороняк, О. Грищенко, 
В. Іванов, К. Кириченко, О. Кондратюк, Л. Кочубей, М. Кошелюк, 
В. Полторак, Г. Почепцов, К. Сомова, В. Степанов, Є. Тихомирова та ін. Втім, 
роботи перелічених та багатьох інших дослідників стосуються окремих 
напрямів політичного піару, використання „брудних” технологій, так 
званого „чорного” піару, забезпечення піар-супроводу діяльності органів 
влади, налагодження комунікацій, створення іміджу політичного лідера 
засобами зв’язків з громадськістю, використання медіа-засобів тощо. 
Моніторингова діяльність як інструмент зв’язків з громадськістю в сфері 
політики залишається в більшості випадків поза увагою науковців.

Взагалі моніторинг як особливий метод отримання інформації широко 
використовується різними науками – відповідно, є об’єктом уваги багатьох 
науковців. Наприклад, у роботі В. Іванова, Г. Леснікова та інших авторів 
моніторинг розглядається як систематичне відстеження, вивчення стану 
соціальних явищ і процесів, порівняння результатів спостережень, з метою 
отримання уявлення про їх стан і тенденції розвитку [3, с. 25]. І. Кривобоков 
характеризує моніторинг як спеціально організований, безперервний 
процес пошуку, угрупування і комплексної обробки індикаторів з 
метою оперативної оцінки і прогнозування можливих станів соціально-
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економічної системи і її рівнів, вироблення корегуючих та попереджуючих 
заходів управлінського впливу [4, с. 55]. Вчені, які займаються проблемами 
соціального управління, розглядають соціальний моніторинг як спосіб 
пізнавальної і наочно-практичної діяльності, що забезпечує, в поєднанні з 
іншими методами, комплексну оперативну і адекватну оцінку соціальних 
ситуацій, яка дозволяє здійснювати ефективне прогнозування і вироблення 
оптимальних управлінських рішень [5, с. 31]. Відмінності в тлумаченні 
сутності моніторингу, в цілях і засобах його здійснення відображають 
сьогодні специфіку та рівень розробленості проблем моніторингу в кожній 
з областей його застосування. 

Що стосується моніторингу виборчого процесу, то до недавнього часу 
використання моніторингових засобів загалом у сфері політики не входило 
до числа досліджуваних об’єктів вітчизняної науки – втім, як не було 
поширене і в практичній діяльності. На сьогоднішній день дослідження 
моніторингу виборчого процесу у вітчизняній науці мають або переважно 
прикладний характер (наприклад, звіти про результати здійснення 
моніторингової діяльності громадськими організаціями), або ж спрямовані 
на розкриття особливостей піар-технологій, використовуваних під час 
виборів.

Саме тому розгляд моніторингу виборчого процесу представляється 
актуальним з огляду на те, наскільки важливим є питання забезпечення 
демократичного виборчого процесу для нашої країни, що прагне 
приєднатися до числа розвинених демократичних європейських країн.

Метою статті є характеристика моніторингу виборчого процесу як 
інструменту політичного піару.

До завдань, поставлених автором статті, належить:
– подання визначення моніторингу і моніторингу виборчого процесу;
– характеристика політичного піару як особливого виду зв’язків з 

громадськістю;
– визначення специфіки використання моніторингу виборчого процесу 

як інструменту політичного піару в контексті забезпечення демократичних 
виборів;

– обґрунтування подальших напрямків наукових розробок стосовно 
моніторингу виборчого процесу.

Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Поняття моніторингу взагалі, і в тому числі, 
в сфері зв’язків з громадськістю, поєднує різні види діяльності. Якщо 
діагностика ситуації здійснюється систематично з певною заданою 
періодичністю і з використанням однієї і тієї ж (у всякому разі, базової) 
системи індикаторів, як правило, говорять про моніторинг.

Поняття „моніторинг” стало використовуватися досить давно, 
набуваючи різного значення, але завжди виражаючи щось пов’язане 
з контролем, наглядом за якимись явищами, подіями, діями. У більш 
наближені до наших днів часи цим словом стали називати різновид 
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контрольних приладів. У природничих науках термін „моніторинг” 
почав застосовуватися для позначення контролю в технологічних 
процесах, в екологічних дослідженнях. Потім термін „моніторинг” став 
входити в політичну практику та її вивчення, позначаючи систему 
відстеження політичних процесів з метою своєчасного запобігання 
небажаних подій. В кінцевому рахунку поняття „моніторинг” набуло 
широкого, загального сенсу, позначаючи „систему збору інформації, 
регулярного спостереження, оцінки і прогнозування” [1, с. 101], „спеціально 
організоване систематичне спостереження за станом певних об’єктів”  
[7, с. 189], „систему спостереження і контролю над будь-якими соціальними 
процесами, що викликають дослідницький інтерес” [6, с. 89]. У такому руслі 
сутність моніторингу розкривають чимало сучасних авторів, уточнюючи 
та доповнюючи його поняття.

Наведені визначення і характеристики дозволяють виробити найбільш 
загальне уявлення про моніторинг як вид діяльності зі збору і використання 
інформації. Отже, моніторинг – це система періодичного спостереження 
за тими чи іншими об’єктами, збору інформації про їх стан, здійснюваного 
із заданою періодичністю. Накопичення періодично отримуваної 
інформації проводиться з метою оцінки станів об’єктів спостереження, 
виявлення тенденцій їх розвитку і прогнозування майбутніх станів. При 
цьому проводиться порівняння результатів спостережень, зроблених, як 
правило, на різних часових відрізках їх проведення. У зв’язку з цим при 
всіх періодично повторюваних спостереженнях використовується, як 
правило, однакова система базових індикаторів. 

Залежно від природи об’єктів вивчення, від того, до якої сфери 
суспільного життя відносяться об’єкти моніторингу, можна розрізняти 
економічний, політичний, соціальний та інші види моніторингу. 
Моніторинг виборчого процесу – це різновид політичного моніторингу, що 
представляє собою спостереження за виборами і здійснюється суб’єктами 
моніторингової діяльності (політичними партіями, громадськими 
організаціями) переважно з метою отримання даних про перебіг 
виборчого процесу, його відповідність національному законодавству і 
міжнародним стандартам тощо. Як правило, спостерігачі, які здійснюють 
моніторингову діяльність, спостерігають за виборчим процесом достатньо 
тривалий час – а не тільки безпосередньо в день виборів, адже виборчий 
процес не обмежується лише днем, коли громадяни здійснюють пряме 
волевиявлення, або декількома днями – він має достатньо тривалий 
характер і іноді навіть розглядається як проміжок часу від попередніх 
до наступних виборів. Здійснення спостереження забезпечується як 
міжнародними, так і місцевими (національними) організаціями або 
громадянами в межах чинного законодавства.

Якщо говорити про громадський моніторинг виборчого процесу, 
то він виступає особливим видом моніторингової діяльності. Система 
громадського моніторингу є невід’ємною складовою демократичної 
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держави, а ступінь розвитку цієї системи свідчить про ступінь активності 
громадськості і розвиненості громадянського суспільства. Поінформована 
громадськість, що активно залучена до процесу моніторингу рішень 
і діяльності уряду та інших наділених владою суб’єктів є ключовим 
елементом демократичного суспільства.

Громадський моніторинг – це діяльність, суб’єктом якої є, передусім, 
інститути громадянського суспільства, окремі громадяни, представники 
інших держав, наділені відповідними повноваженнями. Громадський 
моніторинг  виборчого процесу спрямований на встановлення відповідності 
дій учасників виборчого процесу, що виступають об’єктами моніторингу, 
нормам чинного законодавства, а також на коригування виявлених 
відхилень. Причому, коригуюча функція може здійснюватися за допомогою 
звернення до уповноважених структур, або до громадської думки. Оскільки 
моніторинг являє собою періодично повторювану діагностику стану того 
чи іншого об’єкта, він є ефективним методом зв’язків з громадськістю. 

Традиційно (і моніторинг виборчого процесу не є виключенням) 
використовують моніторинг засобів масової інформації, моніторинг 
реклами, моніторинг подій та громадської думки [8, с. 134-135; 9, с. 164-165].

Основним видом моніторингової діяльності в сфері політичного 
PR є медіа-моніторинг. Цей вид моніторингу виділяється за об’єктом 
моніторингу і включає моніторинг друкованих і електронних ЗМІ, 
телебачення, радіо, Інтернету (у тому числі, соціальних мереж) – тобто всіх 
тих ресурсів, що включає в себе поняття „медіа” (лат. „media” – „засоби”) 
в широкому сенсі. Медіа-моніторинг є процесом читання, перегляду 
або прослуховування змісту інформації, що передається відповідними 
каналами (друкованим, радіо-, теле-, цифровими каналами чи в інший 
спосіб) на постійній основі з метою подальшого виявлення, збереження 
та аналізу змісту, який містить певні ключові слова або теми. Залежно 
від виду медійного джерела, виділяють декілька видів моніторингу мас-
медіа. Найпоширенішим видом медіа-моніторингу є моніторинг новин 
(ретрансляторами яких можуть бути газети, журнали, телебачення, 
радіо та Інтернет). На додаток до моніторингу новин, багато організацій 
в даний час також здійснюють моніторинг соціальних мереж в Інтернеті, 
відстежуючи, наскільки часто згадується їх організація у таких мережах, 
як Facebook, Twitter, в різноманітних блогах, на дошках оголошень і в 
форумах. Такий моніторинг можна назвати моніторингом соціальних 
мереж.

Протягом останніх років через високу швидкість змін у навколишньому 
світі обсяг інформації, що вимагає збору і аналізу, стрімко збільшується. 
Періодичні видання, телеканали, радіостанції, інформаційні агентства, 
інтернет-ресурси щодня повідомляють тисячі найрізноманітніших 
фактів, думок, оцінок і прогнозів. Це призводить до того, що збір і аналіз 
актуальної інформації про зовнішнє середовище компанії з року в рік стає 
все більш трудомісткою і дорогою процедурою [2]. Поширення Інтернету 
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і розгортання всесвітньої глобальної мережі (World Wide Web) в 1990-х  
роках призвело до розвитку моніторингу інтернет-джерел і появи 
компаній, що надають спеціалізовані послуги з моніторингу електронних 
мас-медіа і соціальних мереж. Більшість із пропонованих такими 
компаніями послуг пропонують інтегровані сервіси для одночасного 
моніторингу онлайн-новин і соціальних мереж.

Розвиток моніторингу електронних медіа зумовив появу спеціалізованого 
програмного забезпечення під назвою роботів, ботів і павуків. Такі 
програми працюють на потужних комп’ютерах і забезпечують швидку 
компіляцію в текстовому форматі інформації, що з’являється на новинних 
сайтах, в соціальних мережах, різноманітних блогах тощо, з подальшим 
аналізом тексту цих статей чи постів, виявленням ключових слів або фраз 
і автоматичною розсилкою відповідних текстів клієнтам, що замовили 
моніторинг. Сьогодні, за рідким винятком, друковані видання публікують 
всі свої редакційні матеріали на власних інтернет-сайтах. При цьому в 
більшості випадків традиційні друковані видання розміщують значно 
більше контенту в електронній, аніж у друкованій версії. Вільний доступ 
до великої кількості текстів – це лише одна з переваг моніторингу 
електронних видань і інших інформаційних джерел, що існують в 
Інтернет-просторі. Моніторинг публікацій в Інтернеті дозволяє не бути 
обмеженим у географії (аналізувати тексти видань різних країн світу) та 
мові (програмне забезпечення дозволяє робити одночасний переклад при 
пошуку потрібних ключових слів або фраз). Моніторинг соціальних мереж 
дозволяє визначити, які проблеми турбують їх користувачів, чим вони 
незадоволені – і замовники моніторингу, отримавши таку інформацію, 
можуть скоригувати свої дії не чекаючи, поки віртуальні скарги стануть 
реальними.

Зважаючи на потужність моніторингу, його різноспрямований, 
всеохоплюючий характер, під час виборчого процесу він використовується 
не тільки як засіб забезпечення прозорих демократичних виборів (якщо 
мова йде про громадський моніторинг), але і як технологія політичного 
піару – тобто як інструмент, що забезпечує отримання інформації і 
переконання цільової аудиторії [10, c. 677]. Моніторинг виборчого процесу 
використовується з метою отримання інформації про цільову аудиторію 
(тобто про виборців) – інтереси, вподобання, проблеми, антипатії та ін., 
так і для відстеження ситуації на різних етапах виборчого процесу з 
метою коригування виборчої стратегії. Без моніторингової діяльності 
неефективною буде іміджева стратегія претендента на політичну посаду, 
неможливим стане прогнозування результатів виборів та створення 
уявлення про  позиції політичних суперників.

Під час виборчого процесу використовуються різні види моніторингу –  
залежно від цілей замовника. Втім, ці цілі не завжди відповідають 
стандартам демократичних виборів. На відміну від громадського 
моніторингу виборчого процесу, моніторинг, що здійснюється іншими 
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суб’єктами виборчого процесу (або спеціалістами зі зв’язків з громадськістю 
на замовлення цих суб’єктів) доволі часто має на меті отримання 
інформації для подальшого її використання (іноді в спотвореному вигляді) 
у цілях закріплення власної позиції в перегонах або послаблення позиції 
супротивників. Саме тому моніторинг виборчого процесу як інструмент 
політичного піару іноді стає часткою так званого „чорного” політичного 
піару, цілі якого далекі від демократичних стандартів.

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 
Моніторинг – це система періодичного спостереження за тими чи іншими 
об’єктами, збору інформації про їх стан, здійснюваного із заданою 
періодичністю. Накопичення періодично отримуваної інформації 
проводиться з метою оцінки станів об’єктів спостереження, виявлення 
тенденцій їх розвитку і прогнозування майбутніх станів. При цьому 
проводиться порівняння результатів спостережень, зроблених, як 
правило, на різних часових відрізках їх проведення. У зв’язку з цим при 
всіх періодично повторюваних спостереженнях використовується, як 
правило, однакова система базових індикаторів. Оскільки моніторинг 
являє собою періодично повторювану діагностику стану того чи іншого 
об’єкта, він є ефективним методом зв’язків з громадськістю., у тому числі, 
політичного піару.

Моніторинг виборчого процесу є обов’язковою складовою успішної 
політичної PR-стратегії. Без аналізу інформаційних джерел учасників 
політичних перегонів не зможе отримати інформацію, наскільки він є 
популярним, який імідж має в очах цільової аудиторії, якою є суспільна 
думка щодо нього або його супротивників тощо. З розвитком інформаційної 
сфери і прискоренням темпів науково-технічного прогресу на перший 
план виходять такі особливі види моніторингу, як онлайн-моніторинг 
телевізійних і моніторинг електронних джерел.

Суб’єктом моніторингу виборчого процесу можуть виступати як 
представники громадськості  або (частіше) громадські організації, метою 
яких є забезпечення відповідності виборчого процесу національному 
законодавству, попередження і усунення порушень під час виборів, 
дотримання міжнародних демократичних стандарті проведення виборів, 
тощо, так і учасники виборчих перегонів – політичні партії, кандидати 
та ін. В другому випадку моніторинг виборчого процесу виступає дієвим 
інструментом політичного піару. І як інструмент політичного піару, він 
може слугувати цілям, що далекі від засад демократичних прозорих 
виборів.

Вироблення механізмів для запобігання зловживань результатами 
моніторингової діяльності, у тому числі через використання результатів 
моніторингу виборчого процесу, здійснюваного громадськістю, є метою 
подальших досліджень.
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У статті розглядаються особливості кінематографу серед 
інших засобів масової комунікації в контексті його впливу 
на масову політичну свідомість. Визначаються соціально-
психологічні механізми впливу ігрового кіно на формування 
ідеологічних установок, політичних поглядів та переконань 
людей. Зазначаються відмінності сприйняття ігрового кіно від 
сприйняття документального кінематографу та телебачення.

Ключові слова: художнє кіно, кінематограф, масова 
свідомість, політична свідомість, політична соціалізація.

The features of cinematography among other means of mass 
communication in the context of its impact on mass political 
consciousness are discussed in the article. Socio-psychological 
mechanisms of influence of feature films on the formation of ideology, 
political views and beliefs are determined. The differences of feature 
films perception from the perception of documentary cinematography 
and television are indicated. 

Keywords: artistic films, cinematography, mass consciousness, 
political consciousness, political socialization.

В статье рассматриваются особенности кинематографа 
среди других средств массовой коммуникации в контексте его 
влияния на массовое политическое сознание. Определяются 
социально-психологические механизмы влияния игрового кино на 
формирование идеологических установок, политических взглядов 
и убеждений людей. Подчеркиваются отличия восприятия 
игрового кино от восприятия документального кинематографа 
и телевидения.
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Ключевые слова: художественное кино, кинематограф, 
массовое сознание, политическое сознание, политическая 
социализация.

Кінематограф є одним з видів засобів масової комунікації, який є 
невід’ємною частиною життя практично кожної людини, яка живе 
в сучасному суспільстві. За рівнем фактичного впливу на настрої та 
світогляд людей, цей вид ЗМІ не поступається іншим: популярні художні 
фільми дивляться широкі верстви населення найрізноманітніших поколінь 
і соціальних статусів. Нерідко, той чи інший кінофільм стає предметом 
широкого, в тому числі і політичного, обговорення. Однак, на відміну від 
телебачення, преси чи інтернету, кінематограф не часто розглядається як 
потужний інструмент формування політичної свідомості. Цьому питанню 
приділяється незаслужено мало уваги як в публічному дискурсі, так і в 
науці. 

На нашу думку, недооцінка міри впливу кіно на масову політичну 
свідомість несе загрозу формування засобами кіно в свідомості 
громадян політичних ідей, установок, міфів, практичні наслідки дії 
яких є важко передбачуваними. В той же час, грамотне використання 
засобів кінематографу як механізму політичного впливу, може бути 
ефективним інструментом політичної консолідації, формування основи 
для конструктивної і грамотної політичної поведінки людей, важливим 
фактором розбудови громадянського суспільства.

Як уже зазначалося, до даної проблематики науковці звертаються не 
так часто. Так, цих тем торкаються переважно представники двох наукових 
сфер. З одного боку, означене коло питань є предметом досліджень 
соціологів та соціальних психологів, які займаються проблемами впливу 
на масову свідомість засобів масової комунікації загалом, та кіно зокрема. 
Серед ґрунтовних досліджень – праця С. Кара-Мурзи „Маніпуляція 
свідомістю”, Г. Шиллера зі схожою назвою „Маніпулятори свідомістю”, 
І. Задоріна „ЗМІ і масова політична свідомість”. До цієї проблематики 
звертались Ролан Барт, Жан Бодрійяр та інші.

Досліджуються проблеми формування масової свідомості й кінознавці. 
Серед проблем, до яких звертаються науковці – проблеми політичної 
ангажованості кінематографу, його зв’язку з поточною політикою та 
ідеологією, політичні міфи, стереотипи, які нав’язуються кінематографом, 
особливості кіномови в контексті політики, тощо. Серед представників 
зазначених напрямів досліджень були: Р. Арнхейм з працею „Мистецтво 
і візуальне сприйняття”, Г. Прожико – „Концепція реальності в 
екранному документі”, російський аспект даних проблем досліджував 
О. Федоров у книзі „Трансформація образу Росії на західному екрані”, 
серед українських авторів варто відзначити С. Безклубенка з книгою 
„Кіномистецтво та політика”.
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Багато зі згаданих робіт є ґрунтовними, глибокими дослідженнями 
в своїх сферах. Однак, варто відзначити брак міждисциплінарного 
підходу до дослідження проблем кінематографу, як фактору формування 
політичної свідомості. На думку автора, всебічне дослідження даної 
проблематики потребує інтеграції напрацювань, зроблених дослідниками 
в різних згаданих сферах: кінознавстві, соціології, психології, політології. 
Лише виконання даної вимоги дозволить розглядати вплив кінематографу 
на політичну свідомість, як комплексне, інтегроване явище.

Мета статті, з одного боку – визначити місце кінематографу серед 
інших засобів масової комунікації, виявити соціально-психологічні 
особливості впливу художнього кіно на політичну свідомість. З другого –  
прослідкувати застосування кінематографу, як засобу формування 
політичної свідомості на окремих історичних прикладах.

Для подальшої гносеологічної визначеності, необхідно сформулювати 
наше розуміння поняття політичної свідомості. В цілому, серед науковців 
існує відносний консенсус щодо визначення цього поняття. Так В. Бебик 
тлумачить політичну свідомість, як сукупність поглядів і настанов, 
що характеризують ставлення людей до держави, партій, суспільно-
політичних організацій, політичних цінностей і цілей розвитку, традицій 
і норм політичного життя [1, с. 230]. Схоже визначення дає і П. Шляхтун: 
„політична свідомість – сукупність знань, ідей, поглядів, орієнтацій та 
установок індивідів і соціальних спільностей стосовно політичної системи 
та їхнього місця в ній” [5, с. 411]. В такому значенні й ми будемо трактувати 
поняття політичної свідомості.

Політична свідомість проходить різні етапи свого формування. В 
контексті нашого дослідження ці етапи нас цікавлять з причини того, 
що ЗМІ взагалі, і кіно зокрема, на різних етапах соціалізації людини 
відіграють різну роль. З іншого боку, і формування політичної свідомості 
є не рівноіненсивним протягом всього часу соціалізації людини. Лише на 
певному (підлітковому) етапі становлення людини проходить інтенсивне 
вироблення уявлень про політичну систему, і місце суб’єкта в ній. Нас 
цікавить питання, наскільки співпадають в часі (в масштабі людського 
життя) ці два процеси: інтенсивне формування політичних уявлень та 
потужний вплив ЗМІ (включаючи кіно) на свідомість людини.

Американський політичний психолог Дж. Адельсон пише, що найбільш 
інтенсивно процес формування політичних уявлень відбувається у 
віці 11-15 років. Так, одинадцятирічна дитина має досить розрізнені 
і несистематичні уявлення про політику, які до того ж є жорстко 
персоніфікованими: президента, наприклад, дитина не здатна уявити як 
абстрактну посаду. Для дитини, президент, це лише та чи інша конкретна 
людина, яка виконує владні функції. Так само, закон для дитини, це 
поліція і суд, а не абстрактні правові норми. Вже в п’ятнадцятирічному 
віці уявлення є кардинально іншими:  абстрактні політичні уявлення 
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є досить сформованими, і навіть мають місце певним чином окреслені 
політичні вподобання. 

Важливо, що саме в цей період розвитку людини, ЗМІ стають 
одним з основних джерел інформації, стрімко зростає їх авторитет, як 
поведінкового зразку (далі ми детальніше зупинимось на тому факті, 
що саме художній кінематограф є найбільш потужним створювачем 
і розповсюджувачем поведінкових зразків). Таке зростання ролі ЗМІ 
відбувається на фоні підліткової „переоцінки цінностей”, падіння 
авторитету сім’ї та школи, які були головними факторами соціалізації в 
дитячому віці. Російський політолог Є. Степанова пише: „Говорячи про 
вплив на молодь та підлітків засобів масової інформації, треба, в першу 
чергу, відзначити їх інформаційний вплив. Завдяки ньому не лише 
розсуваються межі квартир до меж планети, але і набуваються різні, 
суперечливі, несистематизовані відомості про типи поведінки людей 
і спосіб життя в різних соціальних верствах, регіонах, країнах. Набір 
ЗМК, який використовує зростаюча людина, створює специфічний для 
нього інформаційний світ… Засоби масової інформації формують систему 
неформальної освіти, що суттєво відрізняється від системи освіти в 
навчальних закладах” [4, с. 157]. Самі ЗМК також активно працюють 
на формування політичної свідомості підлітків. Є. Степанова зазначає:  
„В цьому віці людина включається в інформаційний політичний простір, 
стає об’єктом інформаційної політики” [4, с. 158]. Таким чином, важливим є 
той факт, що існує потужний вплив ЗМК, в тому числі і кінематографу на 
формування політичної свідомості, оскільки етап інтенсивної політичної 
соціалізації людини відбувається одночасно з періодом, коли найбільш 
впливовим засобом соціалізації стають ЗМК. 

Під художнім або ігровим кіно ми розуміємо „твір, що має в своїй 
основі сюжет, що втілений в сценарії та інтерпретується режисером, 
який створюється за допомогою акторської гри, операторського та інших 
мистецтв” [6, с. 545]. Навіть на побутовому рівні ми розуміємо, що художній 
кінематограф, як і будь який інший вид не лише мистецтва, а й людської 
діяльності взагалі – обумовлений соціально історичними умовами, в яких 
працює автор (режисер, сценарист, продюсер), і ця обумовленість так чи 
інакше втілюється на екрані. Беручи до уваги, що політика – невід’ємна 
частина суспільного життя, можна сказати, що практично будь-який 
фільм є свого роду політичним документом, в якому фіксується поточна 
державна і світова політика, домінуючі ідеологічні установки, політичні 
послання, які хоче донести до глядача автор чи замовник (держава, 
суспільство, тощо) фільму. Відповідно, сам фільм стає інструментом 
поширення політичних ідей в масах. Але, якщо дивлячись телевізійний 
випуск новин, політичне ток-шоу, читаючи газету чи політичне інтернет-
видання, ми чітко розуміємо, що маємо справу з політикою, то у випадку 
ігрового кіно, політичний зміст часто є неочевидним, прихованим. В 
цьому є одна з головних відмінностей, і одночасно – сильна сторона (або й 

139



небезпека) кінематографу у порівнянні з іншими видами засобів масової 
комунікації.

Для з’ясування сутності впливу кінематографу на масову політичну 
свідомість, варто звернутись до його виникнення. Кінематограф з’явився 
наприкінці ХІХ століття. Це був час становлення епохи модерну. Кіно 
своєю появою зафіксувало головне фундаментальне соціальне зрушення, 
яке відбулось в цей час – масифікацію суспільства. З одного боку, в цей 
час людина почала жити в великих промислових містах, вона практично 
втратила ті засоби комунікації, які були основним джерелом формування 
світогляду людей протягом всієї попередньої історії людства. Цим 
джерелом було безпосереднє спілкування між людьми, передача та 
накопичення культури засобами безпосереднього досвіду. В містах епохи 
модерну, з переходом до сучасного способу життя, цей канал формування 
свідомості майже обірвався. З іншого боку, на зміну йому з’явились, свого 
роду, посередники – засоби масової інформації: радіо, преса, кіно, а згодом – 
телебачення та інтернет. Вже в самій родовій назві цих засобів зафіксована 
їх головна ознака: на відміну від індивідуальної, безпосередньої передачі 
інформації, яка мала місце в традиційному суспільстві, з’явилось масове, 
опосередковане інформування, коли реципієнт (отримувач інформації) 
може взагалі в реальному досвіді не стикатись з тими подіями, явищами 
і речами, про які він щоденно дізнається зі ЗМІ.  

Саме тому, починаючи з епохи модерну, варто говорити не про 
реальний світ, в якому живе людина, а про „образ світу”, який формується 
переважно через засоби масової інформації. В сучасному суспільстві навіть 
в безпосередньому спілкуванні, яке звичайно ж збереглося, відчувається 
своєрідна присутність „третього”. Цим „третім” є ЗМІ, оскільки люди 
в безпосередньому спілкуванні, не усвідомлюючи цього, виступають 
ретрансляторами того опосередкованого досвіду, який вони отримали 
через ЗМІ.

Російський кінознавець Г. Прожико вважає, що прагнення до 
реалізму в масовому кінематографі, яке спостерігалось протягом всього  
ХХ сторіччя, обумовлене саме браком безпосереднього практичного 
досвіду: браком „подій” в житті, практики тісних людських взаємин, тощо  
[2, с. 7]. Саме тому, ігрове кіно, як засіб конструювання свого роду віртуальної 
реальності, засіб що створює враження справжності репрезентованих 
подій, має потужний вплив на формування свідомості. Кіно тут виступає 
своєрідним замісником реального життя. Означена точка зору щодо ролі 
кіно справедлива як щодо життя в цілому, так і щодо політичної сфери. 
Далі, розглядаючи практику формування в кінематографі політичних 
образів, ми побачимо, що екранна реальність стає майданчиком, на 
якому конструюється свого роду віртуальна політична реальність, зі 
своїми героями, антигероями, ідеологемами та міфами. Засобами того, 
що називають „магія кіно”, професійні режисери створювали екранну 
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реальність, яка саме через згадану реалістичність, сприймалась глядачами 
не як гра, а як задокументоване життя – практично, хроніка з місця подій.

Згаданий вище Г. Прожико влучно характеризує вплив телебачення 
на масову свідомість. На нашу думку, наступна цитата буде повністю 
доречною і в контексті кіно: „Телеекран створює як би нову реальність, 
що багато в чому є протилежною сумовитій повсякденності, в якій 
знаходиться людина. Він допомагає відчувати себе жителем і відвідувачем 
різних куточків планети, надає ілюзію вражень та переживань, яких 
їй не вистачає в її справжньому житті, знімає комплекс самотності, 
створює відчуття включеності в світ культурного і політичного життя 
країни і світу в цілому. Але одночасно відбувається мутація свідомості 
людини. Вона перетворюється в беззмістовного споживача інформації, 
погано співвіднесеної з її реальним досвідом. Так виникає ілюзія знання. 
Оточуючий світ для сучасної людини – це, з одного боку, дійсність, а з 
іншого – ілюзія дійсності. Будь-яка зустріч з реальним світом стає чужою 
для людської психіки, і екранний світ мрій в цьому випадку являє собою 
своєрідне захисне укриття” [2, с. 27].

Г. Прожико доводить, що в процесі виховання глядача екраном, 
відбувається підміна відчуття вигаданості і реальності історії, що 
розповідається в фільмі. Глядач забуває, що у фільму є режисер та 
сценарій, кіно починає сприйматись як реальна історія. В момент цього 
психологічного переходу до зчитування екранної реальності перед 
авторами і замовниками фільму відкривається широке поле маніпуляції. 
Фактично, ми маємо справу с людьми, які часто не усвідомлено готові 
сприймати будь які штучно сконструйовані сюжети за чисту монету 
[2, с. 15]. Ця „наївність” глядача, викликана „магією кіно” породила 
до життя величезну кількість кінокартин, які сьогодні критичним 
розумом сприймаються як дешеві політичні агітки – фільми, в яких 
за нехитрим сюжетом криється нав’язування банальних, а часто і 
небезпечних політичних ідей: расизму в ІІІ Рейху, культу особи в СРСР, 
антикомуністичної параної в США тощо.

Важливо підкреслити ще одну суттєву відмінність ігрового кіно від інших 
ЗМІ та документального кінематографу. В арсеналі впливу телебачення 
чи преси на політичну свідомість є, перш за все, інструменти маніпуляцій  
фактами, тобто вони впливають переважно на логічні висновки реципієнта. 
Безперечно, телебачення має можливості маніпулювання і на досвідомому 
рівні, однак можливості ігрового кіно в цьому плані є набагато більшими. 
Як би не намагались автори, наприклад, випусків новин, психологічно 
вплинути на глядача, вони, вимушені це ховати за оболонкою стилю 
сухої констатації фактів, яка притаманна теленовинам. Кіно ж в цьому 
плані має величезну перевагу: тут немає потреби приховувати емоційну 
складову впливу. Фільм дає змогу безпосередньо, засобами характерів 
та подій створювати чисто емоційні картинки: героїв і зрадників, своїх 
і чужих, добрих і поганих. Так само, в кіно відбувається і маніпуляція 
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культурними переконаннями, стереотипами, поширеними в масовій 
свідомості. Так наприклад, якщо в кіно „поганий” вчиняє дії, несумісні 
з культурними установками глядачів, то в їх свідомості цей герой 
автоматично буде маркований як „покидьок”. І тут немає значення, що 
можливо, відображені на екрані події не мають жодного відношення до 
реальності. Таким чином, в кіно існують можливості розподілу героїв, а 
отже і їх реальних політичних прототипів, на своїх та чужих, оминаючи 
будь які раціонально-критичні оцінки. Російський соціальний психолог 
С. Смирнов з цього приводу пише: „Принципово важливо, що емоційна 
складова виступає активним компонентом пізнавального процесу на будь-
якому рівні. Емоції підвищують чуттєвість до специфічних, пов’язаних з 
ними подразників, і прямо впливає на результат мисленнєвого процесу, 
так що людина скоріше порушить закони логіки, ніж прийде до висновку, 
що суперечить її загальним оцінкам і перевагам” [3, с. 163].

Ще одним ресурсом впливу кінематографу на політичну свідомість, є 
той психологічний факт, що зразок поведінки завжди має значно більший 
вплив на людину, ніж нарратив. Просто кажучи, кінематограф не просто 
„розказує”, а „показує”. На відміну від того ж телебачення, в кіно ми 
спостерігаємо за дією не зі сторони, а безпосередньо від першої особи. Цією 
особою є кіногерой. В ньому концентруються політичні та характерологічні 
якості, співчуття або відраза до яких викликає ефект співпереживання, 
коли глядач не просто спостерігає за діями героя, а починає дивитись на 
екранну реальність його очима, мимоволі інтеріоризуючи його світогляд 
та норми поведінки. Цей „ефект героя” дозволяє включити психологічний 
механізм емпатії, коли глядач співпереживає герою, вболіває за нього, 
мимоволі переносячи на себе цінності і світогляд героя, які глядач, 
можливо, раніше не розділяв. 

Саме тому, в багатьох країнах часто так багато уваги приділяють 
формуванню образів національних кіногероїв, і так ретельно стежать 
за героями фільму, які так чи інакше ототожнюються з політичною 
системою цієї країни. Так можна згадати політично вивірений образ 
„будівника комунізму”, який експлуатувався в СРСР, і втілювався то 
в трактористі, то у воїні Червоної армії, тощо. В ІІІ Рейху аналогом 
„будівника комунізму”, був образ „арійця”, який також мав чітко вивірену 
зовнішність, психологічні характеристики, і активно насаджувався мало 
не в кожному фільмі тієї епохи. Так само відбувалось і в США, де свого 
роду еталонним був образ „успішної людини”. Крім того, в Сполучених 
Штатах багато уваги приділялось образам всіх героїв, які так чи інакше 
асоціювались з політичною системою цієї країни: солдату, поліцейському, 
судді, тощо. Протягом тривалого періоду використання цих образів 
жорстко регламентувалось цензурою, елементи якої існують і понині.

Ще одна соціально-психологічна особливість кінематографу – він 
формує лише політичні макрообрази. На відміну від інших ЗМІ, кіно не 
може інформувати людину щоденно про політичні події, воно не здатне 
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звертати увагу на більшість поточних політичних подій, тлумачити 
реципієнтам їх значення. Це викликано хоча б тим, що процес виробництва 
фільму займає не менше року, і таким чином, чисто технічно створюється 
значна часова дистанція між подіями в фільмі, і їх зв’язком з політичною 
ситуацією. Саме тому, кінематограф завжди знаходиться над поточними 
політичними подіями, і відображає переважно базові ідеологічні установки 
свого часу, акумулює концептуальні уявлення про політичне „добро і зло”, 
отримує моральне право створювати історію своєї країни. 

Своєрідна „вищість” кінематографу над повсякденністю робить з нього 
потужний інструмент творення національної міфології, пантеону героїв та 
антигероїв. Так, фільми, які висвітлюють певні історичні події, за рахунок 
згаданих вище психологічних механізмів впливу, часто не усвідомлено 
розглядаються глядачем, не як кіно про історію, а як власне історія як така. 
Особливо потужним такий вплив є на малоосвічені верстви населення, 
які є мало обізнаними з національною і світовою історією. Для таких 
людей кінематограф просто пише історію з чистого аркушу. Люди, які не 
мають змоги порівняти репрезентовані в кіно історичні події з власними 
знаннями про ці події, дивлячись кіно відразу сприймають розказане на 
екрані як правду в першій інстанції. Варто відзначити і те, що в житті 
пересічної людини існує всього два загальнодоступних джерела відомостей 
про історичні події: школа та кіно. Меншою мірою тут представлене 
телебачення, яке звертається до висвітлення історії не системно. Але, на 
відміну від школи, кінематограф формує уявлення про національне минуле 
не лише у дітей, а у всіх людей незалежно від віку. Саме тому, в країнах які 
системно займаються пропагандою власної ідеології і культури, історичні 
кінофільми мають таке велике значення. Тут варто згадати хоча б США, 
де кожна більш-менш значна історична подія обов’язково висвітлюється 
в кіно. Не менш показовим є і приклад СРСР. Чого вартий хоча б фільм 
Сергія Ейзенштейна „Іван Грозний”, поява якого в 1944 році стала значною 
політичною подією. Правки до фільму вносив особисто Йосип Сталін, а 
сама кінокартина, як вважається, стала потужним ударом в ідеологічній 
боротьбі між СРСР і ІІІ Рейхом.

Функція формування кінематографом загальних ідеологічних 
установок, уявлень про минуле і майбутнє, робить кінематограф однією 
з найважливіших ланок у формуванні політичної свідомості. Так, якщо 
отримана з кіно культурна інформація підтверджується поточними 
повідомленнями ЗМІ, виникає ефект когнітивного консонансу. Цей ефект 
полягає у схильності людини відбирати в ЗМІ та в інших джерелах 
інформації лише ті дані, які відповідають її базовим культурно-
ідеологічним установкам. В цьому сенсі кіно є первинною ланкою, яка 
формує не вторинний інформаційний багаж, а самі ці ідеологічні паттерни.

Згадана вище здатність кінематографу формувати ідеологічні установки 
впливає не лише на створення суспільних уявлень про минуле, але й про 
сьогодення. На кіноекрані створюються ідеальні образи сучасності, свого 
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роду зразки, яких, можливо, і не існує в реальності, однак вони стають 
еталонами, до яких повинно прагнути все суспільство. Для прикладу 
згадаємо, знову ж таки, СРСР, в якому мало не в більшості фільмів 
культивувався образ щасливого життя радянських людей. В цьому образі 
було продумано все: одяг, побут, професії, переконання, тощо. Мабуть, 
зразковим в цьому плані є знаменитий фільм „Кубанські козаки”. Життя 
і побут героїв цього фільму подавався як зразковий і „нормальний” для 
всіх радянських людей. І тут виникає цікавий ефект: хоча кіно реальність 
таких фільмів не має жодного відношення до справжнього життя людей, 
у масового глядача створювалось враження, ніби радянські люди справді 
так живуть, ніби ця реальність існує десь зовсім поруч, і до неї ось-ось 
можна буде доторкнутись.

Сила впливу кінематографу на політичну свідомість полягає ще й в 
тому, що він впливає незалежно від рівня зацікавленості людей в політиці. 
Не всі люди дивляться політичні телепередачі, чи читають політичну 
пресу. Однак, кіно дивляться практично всі. І найбільша його сила в тому, 
що воно не виказує своєї політичної заангажованості, і на перший погляд 
може взагалі не стосуватись політики, однак закладені в фільмі неявні 
політичні повідомлення, соціальні еталони та зразки поведінкових норм 
будуть мимоволі впливати на глядача.
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Розглядаються проблеми формування безпеки інформаційного 
розвитку людства в умовах глобальних економічних, соціальних 
і політичних трансформацій. Аналізуються загрози світовим і 
національним інформаційно-комунікаційним системам, а також 
показано вплив на них кризових явищ сучасності. Пропонується 
формування теоретичних основ медіабезпеки на базі класичних 
праць з філософського осмислення феномена інформації в ХХ 
сторіччі.
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The problems of forming an information development security in 
the context of global economic, social and political transformations 
are discussed in article. The threats to global and national information 
and communication systems are analyzed as well as impact of modern 
crisis events on them is shown. Formation of the media security 
theoretical foundations based on classic works on philosophical 
reflection on the phenomenon of information in the twentieth century 
is offered.
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information space, information wars, media, media terrorism, political 
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Рассматриваются проблемы формирования безопасности 
информационного развития человечества в условиях глобальных 
экономических, социальных и политических трансформаций. 
Анализируются угрозы международным и национальным 
информационно-коммуникационным системам, а также показано 
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влияние на них кризисных явлений современности. Предлагается 
формирование теоретических основ медиабезопасности на базе 
классических работ по философскому осмыслению феномена 
информации в ХХ веке. 

Ключевые слова: безопасность, информация, информационные 
войны, информационный простор, информационный суверенитет, 
мас-медиа, медиатерроризм, политическая безопасность, 
развитие, трансформации, угрозы.

Глобальна експансія Інтернету; загострення постійно-перманентних 
конфліктів навколо Всесвітньої Мережі, особливо між тими, хто має права 
на інтелектуальну власність, насамперед, на аудіо- й відеопродукцію, і 
тими, хто є активним прихильником вільного розповсюдження будь-якого 
контенту в глобальних мережах; факти все більш винахідливих та зухвалих 
форм комп’ютерних крадіжок та злочинних дій у банківській справі й 
фінансових структурах; зростаюча активність хакерів та винахідників 
комп’ютерних вірусів, які в змозі перетворити приватні та державні й 
корпоративні комп’ютерні системи або в своїх слухняних роботів (ботів), 
або вивести з ладу, цілком блокувати урядові та силові технічні комплекси 
й інфраструктури; виникнення медіатероризму та мережевих воєн – все це 
та багато інших, не менш загрозливих і вражаючих факторів, є достатнім, 
щоб проблеми осмислення, протидії та нейтралізації цих нових загроз і 
викликів в інформаційній сфері діяльності людства виходили б на перший 
план заходів і засобів безпеки інформаційного розвитку.

Швидкий розвиток інформаційно-комунікаційної сфери діяльності 
людства загострив вже існуючі та викликав нові соціальні та політичні 
протиріччя світової цивілізаційної системи взагалі й, особливо, її 
регіонально-континентальних підсистем. Одночасно наукове осмислення 
цих процесів та їх неоднозначних наслідків відбувається значно 
повільніше, що суттєво гальмує профілактичні, захисні, регулюючі та 
нормативно-правові заходи міжнародного та національного вимірів. 
Отже, зростають правова, політична й психологічна невизначеності 
та розбіжності у розвитку світового соціуму взагалі й окремих націй, 
верств і груп населення планети зокрема. Це обумовлено, наприклад, 
такими явищами як: цифрова нерівність, інформаційні та мережеві війни, 
медіатероризм тощо. 

Неоліберальна ринкова модель економічного розвитку, що стала 
домінуючою в світі, дала поштовх народженню та поширенню впливу 
широкого кола нових світових гравців, у тому числі медіамагнатів, які мають 
у власності засоби масової інформації та комунікації й втілюють через них 
свої особисті егоїстичні й корисливі інтереси або кланові й корпоративні 
інтереси транснаціональних компаній та інших наддержавних і приватних 
структур, що принципово відрізняються від національних інтересів як 
окремих держав, так і націй, і народів. Це, в свою чергу, підносить на 
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вищий рівень боротьбу за новий світовий порядок та майбутні моделі 
розвитку людства, за домінуючий контроль над інформаційними, 
природними, людськими, інтелектуальними та іншими ресурсами на 
планеті. Нові методології інформаційного протиборства, використання 
засобів політичного й психологічного маніпулювання виводять минулі 
традиційні суперечки в їх теоретичному та практичному вимірах на 
новітні форми міжнародної та внутрішньої національної боротьби через 
застосування в якості домінуючих не бойових дій, а інноваційних методів 
широкомасштабних та довгострокових інформаційно-психологічних 
операцій, які вдало використовують в цих цілях мас-медіа, Інтернет, 
мобільний зв’язок тощо. Інформаційні ресурси держав, їх інформаційний 
простір стали об’єктами нападу постійних та перманентних зовнішніх атак 
та інших спроб зламу інформаційного суверенітету націй чи введення 
його під контроль власників-гравців (акторів) світової політичної арени.

Світова системна криза фінансово-економічного спрямування 
підсилила, в свою чергу, кризу системи ієрархічних державних структур 
традиційного управління соціальними процесами, що розпочалася 
ще в ХХ ст. Під тиском масової та нової мережевої культури значно 
послабилась потенційна можливість захисту інформаційного суверенітету 
та інформаційного простору більшості країн світу через брак власних 
економічних, фінансових, управлінських, інтелектуальних та інших 
внутрішніх ресурсів або через невміння й небажання оптимально їх 
використовувати.

Аналіз сукупності методологій, технологій, механізмів, інструментарію 
та прийомів ведення сучасних інформаційних, мережевих, мас-медійних 
воєн і окремих цілеспрямованих інформаційно-психологічних операцій, що 
використовують проти деяких країн, вказує на велике розмаїття існуючих 
та практично реалізованих розробок, які постійно поповнюються новітніми 
комбінаціями та збагачуються останніми досягненнями інноваційних 
інформаційно-комунікаційних технологій. В той же час розробка систем 
та методів захисту й протидії стратегіям і тактикам інформаційних та 
мережевих воєн з їх величезним арсеналом прийомів оновлюється дуже 
повільно. Такі засоби захисту інформаційного простору країн залишаються 
майже незмінними впродовж десятиріч. Політичні, наукові та медійні 
спрямування й розробки повинні бути націлені на підсилення арсеналу 
захисту та на протидію різним засобам інформаційної агресії.

Стрімкий і необмежений вихід на глобальні рівні застосування широкого 
розмаїття джерел генерації інформації, розбудови інформаційних 
продуктів та формування інформаційних потоків при розбалансованості 
інтересів, намірів, цілей і прагнень численних власників (медіамагнатів) 
призводить до дестабілізуючих та дезінтегруючих впливів на свідомість 
масових аудиторій світової спільноти, заважає консолідації зусиль 
для підтримки миру; економічної, політичної, екологічної та медійної 
міжнародної безпеки. В наш час залишаються рівно вірогідними і, навіть, 
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прямо протилежними один одному сценарії та тенденції подальшого 
розвитку подій на світовій політичній арені. Намагання передбачити та 
описати до яких саме наслідків політичного, соціального, економічного 
та культурного роду життєдіяльності суспільства приведуть зміни 
комунікативного досвіду сучасного людства поки що будуть заздалегідь 
помилковими, кон’юнктурними або невдалими. Альтернативою таким 
некоректним прогнозам, які, як правило, не здійснюються, може бути 
звертання до творчого здобутку видатних мислителів ХХ ст., у чиїх працях 
уже була спроба пошуку методів подолання вузьких світосприймаючих 
горизонтів розвитку соціуму за останні 50–70 років [1, с. 4]. 

Проблемам становлення нової філософії моралі, діалектики освіти 
та науки, осмисленню ролі та значення медіа, як засобу поширення 
можливостей людини в сучасних їм умовах, присвячені, наприклад, 
класичні праці таких представників філософського мислення як Теодор 
В. Адорно, М. Хоркхаймер [2, 3] та Маршалл Маклюен [4, 5].  Як відомо, 
сфера наукових інтересів Т. Адорно не була обмежена тільки філософією, 
після Другої світової війни він став одним із провідних соціологів 
Німеччини. В поняттях та термінах дискурсу того часу комунікативна 
стратегія Т. Адорно може бути охарактеризована такою, яка починає 
складатися в наш час серед частини сучасних дослідників інформаційно-
комунікаційних технологій. Ця стратегія у дуже стислій формі може 
бути визначена як націленість на продукування та генерування 
„мультиагентного” середовища взаємодії учасників процесу комунікації 
[1, с. 27]. В принципі – це стратегія введення адресата тексту в ініційований 
автором процес мислення на правах його співучасника, співавтора тощо, 
а не пасивного реципієнта. Тобто, це технологія формування середовища 
активно взаємодіючих індивідів, яка їх максимально стимулює в якості 
самостійного агента знання та дії. Такий метод формує критичне мислення 
індивіда, яке вельми потрібне сучасним користувачам Інтернету та інших 
мас-медіа. Отже, випереджаючи на десятиріччя Т. Адорно сформулював 
парадигму сучасної співпраці в Інтернеті, наприклад, у Вікіпедії. Таким 
чином, цей факт вказує на правильну оцінку пріоритетного вектора 
трансформаційних змін у сфері комунікативної взаємодії індивідів в 
контексті сучасних соціальних відносин [1, с. 28]. Наступний принцип  
Т. Адорно щодо відстоювання своїх філософсько-світоглядних позицій в 
засобах масової інформації через вищезгадану комунікаційну стратегію 
теж є правильним і тому може бути використаним у доведенні в середовище 
Всесвітньої Павутини гуманістичних, антитерористичних позицій у якості 
протидії розповсюдженню антилюдських та злочинних ідей, намірів тощо. 

Наукові праці М. Маклюена щодо стилю, форми виконання та сутності 
теж випереджали свій час і вказували на синтезований взаємозв’язок 
текстового та аудіовізуального компонентів, який став визначальною 
(конститутивною) ознакою для середовища сучасних цифрових 
інформаційно-комунікаційних технологій. Життєвий шлях М. Маклюена 
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розпочався в липні 1911 р. в м. Едмунд (Канада), визнання як фахівця в 
галузі філософії та соціології комунікацій прийшло до нього через 40 років. 
В 1961 р. вийшла його найбільш відома праця „Галактика Гутенберга. 
Типографічна людина”, в 1964 р. – „Розуміння медіа. Зовнішнє поширення 
людини”. Після цього в університетському середовищі мас-медіа США 
визнали й почали популяризувати погляди М. Маклюена. Згодом він 
став одним із самих „яскравих і впізнаних фігур екранної поп-культури”  
[1, с. 35]. Його навіть назвали „пророком із Торонто”.

У „Галактиці Гутенберга” важливими є не тільки специфіка та 
історико-філософські особливості комунікаційного досвіду до початку 
другої половини ХХ ст., що є повністю актуальними і в наш час, але й форма 
та методологія викладання складного теоретичного матеріалу. В цій роботі 
предметом аналізу є зміни структури комунікаційного досвіду людини, 
але вже обумовленого розвитком електронних технологій. Головною 
ідеєю книги „Розуміння медіа” є центральна теза та лейтмотив усього 
її змісту: „медіум – це меседж”, тобто, автором визначена констатація 
факту кардинальної трансформації структури комунікаційного досвіду 
людини за сучасних умов розвитку, що веде до зміни акцентів зі змісту 
комунікаційного акту на сам процес цієї медіації.

Отже, модель комунікації епохи модерну, що була орієнтована на 
раціонально структуровані знання, які адекватно засвоюються будь-яким 
людським інтелектом, переходить в епоху постмодерну в елемент засобу 
комунікації, тобто у проміжне положення комунікаційного акту, яке тільки 
допомагає досягненню мети спілкування та встановленню медіативного 
контакту між учасниками комунікаційного процесу. М. Маклюен у формі 
твору, який був адекватним ментальності масового американського читача, 
представив електронні технології спілкування як етап „поширення та 
продовження нервової системи людини”, що становить закономірне 
продовження минулого етапу „поширення та продовження фізичних 
можливостей людини” [1, с. 71]. Такий прийом дозволив М. Маклюену 
затвердитись у репутації найбільш видатного теоретика мас-медіа на 
південноамериканському континенті другої половини ХХ ст. В Європі 
таке визнання прийшло до нього значно пізніше. 

Якщо продовжити одну з основних думок М. Маклюена щодо 
центрального місця зорового сприйняття людиною оточуючого 
середовища через лінійну послідовність переходу від фонетичного 
алфавіту до текстового друку і пізніше до аудіовізуальної динамічної 
екранної інформації (телебачення, Інтернет, мобільний телефон), то 
можна припустити, що це поступово призведе до дискредитації та 
атрофії можливостей інших органів людської сенсорики. Тому напрямок 
подальшого інформаційно-комунікаційного розвитку за М. Маклюеном 
повинен бути спрямований на його „сенсорний баланс”. Так само, 
якщо продовжити його ідею розвитку нової культурної, соціальної та 
світосприймаючої ситуації в історії людства як стадії „глобального 
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села” (найбільш використовуваний ним термін), то з урахуванням усіх 
інноваційно-комунікаційних досягнень за минулі три десятиріччя (з 1983 
р.), включаючи розвиток соціальних мереж, скайпу, блогів усіх різновидів, 
Вікіпедії тощо, то простежується аналогія з розвитком історичних „котлів 
цивілізації” (античності, Близького Сходу, Давніх Індії та Китаю). Тобто, 
розвиток віртуального середовища інформаційно-комунікаційних систем 
за цивілізаційним виміром нагадує стадії розвитку людства, починаючи з 
первіснообщинного устрою. Отже, віртуальна складова комунікаційного 
розвитку нагадує реально-історичний шлях людства, але в прискореному 
режимі (роки замість сторіч, десятиріччя замість тисяч десятиріч). 

Якщо ж погодитись, що третя (сучасна) хвиля розвитку людства за Е. 
Тоффлером [6] ближче до першої хвилі, яка почалася з первіснообщинного 
устрою, ніж до другої хвилі, то в наступному десятиріччі ХХІ ст. 
віртуальна складова інформаційно-комунікаційного розвитку повинна 
пройти шлях від „віртуального середньовіччя, епохи Просвітництва, 
Нового часу”, тобто від комп’ютерної дикості, варварства до дійсно 
гуманітарного наукового прогресу і до злиття новітнього реального часу 
розвитку людства з віртуальним на рівні „гармонії та сенсорного балансу”.  
Саме тільки тоді після лінійно-послідовних попередніх етапів поширення 
і продовження фізичних можливостей та нервової системи людини може 
бути здійснене, по-перше, „поширення і продовження інтелектуальної 
розумової системи людини” технічними засобами за М. Маклюеном і, 
по-друге, досягнення реально-віртуальної гармонії й сенсорного балансу 
сприйняття інформації людиною. При цьому сама людина залишиться 
сполучною ланкою між реальною та віртуальною дійсністю, але до того 
часу вона повинна  пережити „дитячі хвороби” комп’ютерних та інших 
залежностей, цифрової нерівності, інформаційних та мережевих воєн 
тощо.

Вказане вище не виключає всю сукупність ризиків такого розвитку 
згідно з песимістичними сценаріями прогнозистів розвитку людства. 
Подолання цих дисгармоній і є головним завданням в системах сучасного 
управління розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, яке 
повинно контролюватись і корегуватись громадянським суспільством, 
щоб проминути катастрофічні загрози для існування світового соціуму. 

Один із шляхів – це подолання протиріччя між професійно 
організованими в технічному вимірі сучасними комп’ютерними засобами, 
що були розроблені в свій час для людини-оператора, та природними 
вимогами масового споживача. Тут у нагоді стають праці М. Вебера, 
присвячені професійності фахівців та інші твори класичної соціологічної 
думки ХХ ст. У сукупності з теоретичними доробками М. Вебера [7], а 
також Е. Аронсона [8], П. Бурдьє [9, 10] і Ф. Уйбстера [11] ці роботи можуть 
становити основу подальших наукових розробок щодо інформаційного 
розвитку та розв’язання інформаційно-комунікаційних протиріч 
ХХІ ст. Разом з ними праці вітчизняних і російських вчених, таких як  
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В. Різун [12], Л. Матвєєва [13], Д. Ольшанський [14], що стосуються 
психології мас, телебачення та інших видів мас-медіа можуть дати змогу 
вибудувати більш цілісну теоретичну базу щодо протидії негативному 
впливу на населення інформаційних загроз, викликів та агресій. Синтез 
цих теоретичних розробок повинен сприяти виробленню програмних 
положень управління процесом подальшого розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій та мас-медіа першої половини ХХІ ст. 

Ключовим у розумінні залежності функцій політичної складової безпеки 
від розвитку інформаційно-комунікаційних технологій життєдіяльності 
сучасного суспільства, специфіки реалізації в його середовищі новітнього 
комунікаційного досвіду є процес осмислення своєрідності позитивних і 
негативних проявів соціокультурної ситуації нашого часу та з’ясування 
трансформаційних тенденцій цього феномена в умовах конкурентного 
розвитку всіх систем глобальної комунікації та забезпечення політичної 
безпеки мас-медіа. Аналізу загроз та викликів, що виникли на шляху 
розвитку мас-медіа та новітніх інформаційно-комунікаційних технологій 
в глобальному вимірі присвячені праці вітчизняних дослідників: В. Бебіка, 
О. Білоруса, О. Зернецької та інших фахівців [15-18].

Висновки. Отже для забезпечення сталого соціально-політичного 
розвитку людства на всіх напрямках інформаційно-комунікаційної 
діяльності потрібні невідкладні консолідовані міжнародні зусилля при 
активній участі урядів провідних країн світу, насамперед, США, ЄС, країн 
БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африканська Республіка), 
авторитетних наднаціональних організацій, включаючи ООН, ЮНЕСКО, 
ОБСЄ та регіональних і континентальних об’єднань.
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У статті представлено аналіз ряду концептуальних та 
прикладних аспектів функціонування соціальних медіа в якості 
елемента сучасної політичної комунікації. Автор досліджує 
сайти соціальних мереж, блоги, сервіси мікроблогінгу, спільноти 
медіа-контенту як вимір політичного дискурсу та медіа-простір 
для передавання політичних повідомлень.

Ключові слова: соціальні медіа, політична комунікація, 
соціальні мережі, сайти соціальних мереж, блоги, Twitter, 
YouTube, публічна сфера.

Analysis of number conceptual and applied aspects of functioning 
of social media as part of modern political communication is presented 
in the article. Social networking sites, blogs, microblogging services 
and content-sharing websites are seen as a dimension of political 
discourse and a media space for political messaging.

Keywords: social media, political communication, social networks, 
social networking sites, blogs, Twitter, YouTube, public sphere.

В статье представлен анализ ряда концептуальных и 
прикладных аспектов функционирования социальных медиа в 
качестве элемента современной политической коммуникации. 
Автор исследует сайты социальных сетей, блоги, сервисы 
микроблоггинга, сообщества медиа-контента как измерение 
политического дискурса и медиа-пространство для передачи 
политических сообщений.

Ключевые слова:  социальные медиа, политическая 
коммуникация, социальные сети, сайты социальных сетей, 
блоги, Twitter, YouTube, публичная сфера.
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Останніми роками процес медіатизації політичного процесу по всьому 
світу набув нових вимірів. Соціальні медіа, що виникли як результат 
конвергенції мас-медіа та інтернет-технологій, показують значне 
зростання аудиторії користувачів, тиснучи на телебачення та пресу. Сайт 
соціальних мереж Facebook налічує більше 1 млрд екаунтів, LinkedIn –  
200 млн, сервіс мікроблогінгу Twitter – 500 млн екаунтів, Вконтакте –  
найбільший на пострадянському просторі сайт соціальних мереж – 
197 млн, кількість блогів вимірюється сотнями мільйонів [1]. Ці цифри 
вказують на те, що на наших очах відбувається системна трансформація 
пріоритетних форм соціальної комунікації та на перший план виходять 
нові способи каналізації інформації.

Якщо раніше проблеми поширення суспільно значущих даних для 
досить широкої аудиторії були нерідко пов’язані з обмеженнями з боку 
інфраструктури, то сьогодні значення цього вузького місця у значній 
мірі нівельовано – завдяки розширенню доступності послуг підключення 
до Інтернету, підвищенню швидкості з’єднання та вдосконаленню 
програмного забезпечення. Технології Web 2.0, які є продовженням 
еволюції медіа-простору „всесвітньої павутини”, запропонували нові 
„соціальні” інструменти для обміну новинами, думками та іншими 
культурними артефактами, організації та управління створюваними 
віртуальними спільнотами для всіх користувачів Мережі. Масовість 
цих процесів призводить до глибокої перебудови існуючої системи 
соціальної комунікації, яка традиційно була організована та діяла через 
спеціалізованих акторів – політиків, компанії та організації, журналістів [2].  
Ієрархічна комунікативна структура суспільства (як в демократичних, 
так і в авторитарних країнах) трансформується в бік нарощування 
горизонтальних зв’язків, демократизується, несучи нові можливості та 
виклики. До моделі масової комунікації „від одного багатьом” додаються  нові –  
„від багатьох багатьом” і навіть „від усіх всім”. Ці нові тренди вже стали 
предметом наукових досліджень низки дисциплін: соціології, політології, 
теорії комунікації, соціальної антропології, теорії комп’ютерних систем, 
соціолінгвістики тощо. Хвиля перших техноутопістських, повних надій 
на егалітарне цифрове майбутнє поглядів змінилася хвилею критики 
можливостей Інтернету, яка у свою чергу поступилася місцем більш 
виваженим емпіричним дослідженням. Йде активна розробка методології 
аналізу даних, що надаються соціальними медіа. У більшості передових 
університетів світу створені відділи з дослідження наслідків впливу нових 
медіа на суспільство. Серед дослідників цієї проблематики слід виділити 
М. Кастельса, Е. Чедвіка, В. Даттона, Й. Бенклера, Б. Бімбера, Д. Ліллекера, 
С. Оутс, Н. Янковські, Дж. Стромер-Галлей та ін. Проявляють інтерес до 
цієї проблематики й українські вчені: Г. Почепцов, В. Бебик, В. Коляденко, 
О. Зернецька, В. Недбай, С. Даниленко, Т. Моторнюк, О. Яцунська та ін. 

Сьогодні суперечки навколо визначення соціальних медіа в наукових 
колах стихли, полеміка ведеться скоріше навколо їх характеристик та 
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можливостей. Тому ми будемо керуватися досить популярною дефініцією, 
згідно з якою соціальні медіа – це високоінтерактивні платформи, які 
використовують мобільні та інтернет-технології та дозволяють окремим 
користувачам та їх спільнотам обмінюватися, спільно створювати, 
обговорювати і модифікувати створюваний користувачами контент [3].

Особливо важливим для нас предметом дискусій вбачається потенціал 
таких видів соціальних медіа, як сайти соціальних мереж, блоги, сервіси 
мікроблогінгу, сайти користувальницьких фото- та відео-матеріалів, у 
сфері забезпечення нових форм діалогу у громадянському суспільстві 
та між виборцями і політичними елітами. Виборчі кампанії в розвинених 
країнах в останні роки показують, наскільки органічно соціальні медіа 
можуть бути адаптовані для контактів з електоратом, персоніфікації 
меседжів, мотивації виборців. Так Девід Карпф пропонує поняття 
„політика 2.0” (за аналогією з Web 2.0), під цим терміном маючи на увазі 
нові політико-комунікаційні можливості, що розкриваються підчас 
використання Інтернету з метою створення більш відкритих, прозорих, 
інтерактивних політичних інститутів, здатних взаємодіяти з громадянами 
на новому рівні [4]. Тим не менш, динаміка впливу соціальних медіа на 
політичні режими залишається через свою багатоаспектність та новизну 
недостатньо вивченою проблемою. Виходячи з цього, мета нашої статті – 
розглянути в контексті сучасних досліджень соціальні медіа як відносно 
новий елемент політичної комунікації. При цьому політична комунікація 
трактується нами в розширеному сенсі – як соціально детермінований 
процес циркуляції політичної інформації між частинами політичної 
системи та між політичною та суспільною системами, що діє з метою 
забезпечення спілкування, взаємодії та здійснення впливу.

Загальні положення. Соціальні медіа все активніше використовуються 
у політичній комунікації як громадянами, так і політичними інститутами. 
Можна з упевненістю стверджувати, що сьогодні саме ці нові майданчики 
обумовлюють розширення політичного дискурсу в інтернет-просторі. 
Серед їх об’єктивних переваг можна назвати уніфіковану та мінімалістичну 
архітектуру з низьким порогом входження, доступність, скорочення 
витрат на комунікативні акти та їх ретрансляцію, асинхронність, 
зменшення кількості шумів, що спотворюють повідомлення. 

Громадяни-користувачі за допомогою мережі Інтернет транслюють 
свої думки про зміни, що відбуваються в політичній системі, обмінюються 
інформацією, взаємодіють з органами влади, проводять моніторинг 
діяльності урядів, створюють віртуальні спільноти, займаються 
організацією за допомогою онлайн-спілкування різноманітних офлайнових 
заходів тощо.

Політичні діячі, партії, державні структури завжди воліють до 
безпосередньої, немедійованої комунікації з громадянами, тому досить 
швидко (особливо в розвинених демократичних країнах) навчилися 
використовувати канал соціальних медіа для самопрезентації, 
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інформування, діалогу, отримання зворотного зв’язку, контролю, 
рекрутування та мобілізації електорату. Показовими є сплески їх 
інтернет-активності в періоди виборчих перегонів. Значну роль подібні 
політичні практики відіграють у політичному полі США. Приклад успішної 
імплементації інтернет-складової в політичну кампанію Барака Обами на 
президентських виборах 2008 р., що принесла йому перемогу, став уже 
хрестоматійним. Українська дослідниця нових медіа О. Зернецька пов’язує 
цей успіх з деконструкцією таким чином давно сформованої традиції 
побудови політичної кампанії з упором на медіа-ефекти від прихованої 
або прямої телевізійної політичної реклами, піару та інших добре відомих 
медіа-орієнтованих тактик просування кандидатів [5]. На нашу думку, ця 
кампанія Барака Обами за своїми результатами може служити зразком 
соціальної інженерії, коли відносно нова форма комунікації, маргінальна 
на думку опонентів чи недоступна їм, актуалізується, популяризується 
й ефективно використовується для досягнення політичних цілей – 
фандрайзингу, підвищення активності та політичної участі виборців, 
агітації. У цьому зв’язку можна провести паралель з новаторським 
використанням можливостей телебачення в президентській кампанії 
Дж. Ф. Кеннеді в 1960 р. Однак, подібні технології  не варто інферналізувати 
(як це роблять деякі журналісти і блогери) – вони є лише каналом, нехай 
ефективним, але доповненням до загальному набору методів роботи штабів 
кандидатів і традиційних ЗМІК. Слід додати, що під час президентських 
виборів у США в 2012 р. вже всі висуванці фокусувалися на соціальних 
медіа для просування своєї кандидатури. Втім, вдалий розвиток 
напрацювань кампанії 2008 р. зі значним розширенням цільових платформ, 
обхвату аудиторії, застосуванням вдосконаленого аналізу великих 
потоків даних, мікротаргетингу, адаптації меседжів для конкретних груп 
електорату дозволили Б. Обамі зберегти лідерство в цьому типі комунікації 
з виборцями, що знову сприяло його перемозі. Більш того, набагато 
важливіше, що успіхи Б. Обами змусили політтехнологів та політичних 
консультантів усього світу звернути увагу на феномен соціальних медіа 
і намагатися використовувати їх у тій чи іншій мірі в надії скопіювати 
застосовані у США технології, породивши моду на політичні кампанії в 
Інтернеті. (А імідж передової компанії сфери маркетингу в нових медіа, що 
закріпився за Blue State Digital після кампанії Б. Обами 2008 р., дозволив їй 
попрацювати зокрема з Ділмою Руссефф, Енріке Пенья Ньєто та Франсуа 
Олландом.)

Інтернет у багатьох країнах залишається переважно вільним 
від цензури з боку влади і тому дозволяє транслювати відмінну від 
продукованої традиційними ЗМІ інтерпретацію політичної дійсності. 
Описана у Ж. Бодріяра ситуація, коли медіа-корпорації створюють 
продукт-симулякр, який не піддається верифікації глядачем, поступово 
доповнюється новою медіареальністю, для якої характерна культура 
громадянської журналістики, коли будь-який очевидець якоїсь події за 
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рахунок технічних засобів та ґаджетів може представити власний погляд і 
потім розповсюдити його в Мережі за допомогою платформ соціальних медіа 
(не маючи на меті виконання функції професійного журналіста). Таким 
чином, різниця між новинним повідомленням та соціальною комунікацією 
розмивається. Горизонтальні зв’язки між користувачами Інтернету 
розвиваються в умовах зростаючої потреби в самореалізації, пошуку 
нових ідентичностей, репрезентації, визнання та можуть вважатися 
новим онтологічним виправданням суб’єктності. Мережева публічна 
сфера – апріорі простір плюралізму і безлічі точок зору – провладних, 
опозиційних, індиферентних, маргінальних, – які формують нові виміри 
поля політичних міфологій. Одночасно виступаючи специфічною формою 
відображення соціально-політичних реалій, способом висловлення 
оцінок і думок, інтернет-активність громадян-користувачів, що складає 
значну частину соціально-політичного дискурсу Мережі, нерідко 
характеризується одномірністю, відсутністю системного бачення проблем 
держави і політичної системи, неполіткоректністю, імпульсивністю, 
перевагою оціночних суджень, кітчевістю, радикалізмом, не властивим 
суспільству в офлайні. Крім того, аудиторія соціальних медіа включає 
інтернет-користувачів, котрі заробляють на розповсюджені ангажованого 
на користь замовника контенту, та віртуальні псевдосуб’єкти, що не мають 
прототипів в реальності та дії котрих не завжди можна розпізнати, – 
боти і клони – фіктивні автори, створювані для конкретних цілей, чи то 
реклама, фішинг, просування товарів і послуг, забезпечення анонімності 
тощо. Тим не менш, з Інтернет-дискурсу можна судити про загальну якість 
політичної комунікації в конкретному суспільстві.

Лев Манович, відомий теоретик і філософ ІКТ, виділяє наступні 
критерії розрізнення нових (соціальних) і старих (традиційних) 
медіа: диджитальність, модульність, автоматизація, інтерактивність, 
транскодування. Інші автори у своїх роботах доповнюють цей список 
такими концептами, як анонімність, мережевість, конвергентність, 
ущільнення часу. Проте нас у контексті політичної комунікації цікавлять 
іманентні властивості нових медіа, які полягають у перенесенні соціальних 
відносин до Інтернет-середовища. Розглянемо стандартний цикл 
міжособистісних контактів (рис. 1.) [6].

Перенесена у простір соціальних медіа, ця модель виявляє сукупність 
взаємодіючих соціальних мереж, фокальні актори яких володіють 
певною кількістю сильних (друзі, родичі, близькі) і слабких (знайомі, 
у тому числі люди, які ніколи не зустрічалися в реальному житті) 
зв’язків, і безліч співтовариств, в акторів яких домінують сильні зв’язки, 
обумовлені загальногруповими інтересами. У той час як слабкі зв’язки 
можуть використовуватися для трансляції інформації політичного 
характеру і різних форм слабкої співпраці, їх потенціалу недостатньо для 
забезпечення функції мобілізації та активних форм політичної участі. Для 
цього необхідні більш міцні суб’єкт-суб’єктні відносини, які передбачають 
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довіру, спільні цілі та спільну ідентичність. Відповідно соціальні мережі та 
спільноти інтересів демонструють значні відмінності в ефектах політичної 
комунікації, незважаючи на те, що в них можуть бути залучені одні й ті ж 
актори. Різні типи соціальних медіа містять специфічне співвідношення 
соціальних мереж і співтовариств інтересів і мають різний вплив на 
користувачів. Своєрідною конвергентною платформою, що поєднує перші 
та другі структури, сьогодні виступають сайти соціальних мереж.

Рис. 1. Цикл міжособистісних відносин

Сайти соціальних мереж. Сайти соціальних мереж є, по суті, 
інтерфейсом графічного відображення соціальних зв’язків користувачів, 
який дозволяє оновлення особистих даних та інформаційний обмін. Їх 
концепція аж ніяк не нова і налічує кілька десятиліть. Подібні платформи 
є небездоганними інструментами, нездатними передати нюанси реальних 
зв’язків та відносин, однак з ходом часу вони удосконалюються, стаючи 
все більш функціональними. Користуючись інтерпретацією концепції 
публічної сфери Ю. Ґабермаса, запропонованою шведським дослідником 
Інтернету П. Далгреном, сучасний сайт соціальних мереж можна 
представити як складний інформаційний простір, в якому перетинаються 
елементи декількох самореферентних вимірів – онлайнових публічних 
сфер: параполітична область, область журналістики, область традиційних 
громадських кампаній, область альтернативного активізму, компоненти 
електронного уряду, громадянських форумів [7].

Такі сайти, як Facebook і Вконтакте, включають форми електронного 
голосування та поширення інформації про діяльність органів 
влади, краудсорсингові спільноти та громадські ініціативи, зразки 
журналістського контенту і протополітичну сферу – неполітичний 
ландшафт суспільно значущих тем, здатний продукувати політичну 
активність, – і дають своїм користувачам можливість для політичного 
висловлювання. Оперуючи категоріями Ю. Ґабермаса, сайт соціальних 
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мереж можна трактувати як середовище особливої   форми „літературної 
публічності”, галузі культурного споживання, що володіє специфічним, 
відмінним від традиційних мас-медіа, критичним і політичним 
потенціалом, в якій інтерсуб’єктні інтенції здатні продукувати нові суміжні 
форми активності. Глибоко інтегруючись у медіа-ландшафт Інтернету і 
взаємодіючи з іншими типами соціальних медіа, сайти соціальних мереж, 
з одного боку, виступають агрегаторами інформації про онлайнову 
діяльність користувачів, а з іншого – виконують функцію архівування 
їх персонального досвіду у реальному житті (у формі світлин, записів, 
музики, відео тощо). Цей новий дискурсивний простір вже став предметом 
дослідження багатьох учених. Так Метью Кушин і Келін Кітчінер у 
своєму дослідженні доводять, що Facebook може виступати зручним 
майданчиком, на якому користувачі з різними точками зору можуть 
вступати в дискусії на політичні теми, і, завдяки відсутності обмежень 
доступу, в процесі до них можуть приєднуватися все нові співрозмовники. 
Також наголошується, що інформаційний вандалізм (такі явища, як 
флейм, флуд, троллінг) не робить вирішального впливу на комунікацію 
[8]. До такого ж висновку приходять Деніел Халперн і Дженіфер Гібс, які 
відзначають демонстрацію рівноправності і взаємоповаги співрозмовників 
у Facebook, що не в останню чергу обумовлено персоналізацією і 
відсутністю анонімності [8]. Касс Санстейн, навпаки, виступаючи з 
критикою холічних висновків щодо Інтернет-комунікації, розвиває ідею, 
що „всесвітня павутина” сповнена луна-камер, в яких користувачі зі 
схожими поглядами групуються у відносно замкнуті спільноти [9]. Дійсно, 
нескладно емпірично перевірити тезу, що окремі політичні дискусії на 
сайтах соціальних мереж можуть являти собою специфічні девіантні 
мікро-наративи, недоступні для розшифрування широкою аудиторією. 
Прикладами можуть служити надто інтенсивне використання в діалозі 
інтернет-жаргону або обмін репліками у вигляді меметичних зображень.

Крістін Вільямс і Джеф Гулаті за результатами аналізу використання 
Facebook під час виборчих кампаній в Конгрес США приходять до 
висновку, що існує пряма кореляція між кількістю користувачів Facebook, 
які підтримують кандидата, і його результатами на виборах [8]. Соня Утз, 
розглядаючи вибори в Данії 2006 р., стверджує, що сайти соціальних 
мереж дозволяють політику налагодити комунікацію з людьми, які мало 
цікавляться політичним процесом, тому що вони можуть стежити за його 
профілем в соціальній мережі так само як за профілями своїх друзів і 
близьких. Крім того, політики, які регулярно спілкуються з аудиторією 
в соціальних мережах, сприймаються користувачами Інтернету більш 
позитивно [8]. Тим не менш, дискусійним залишається потенціал 
механізму конвертації цього онлайн-діалогу і кількості отриманих 
„лайків” в реальний політичний капітал і голоси виборців. Вейву Чжан 
показує в даному контексті, що розгортання політичної кампанії на сайтах 
соціальних мереж співвідноситься швидше з громадянською активністю 
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користувачів, ніж з політичною участю або довірою до влади, значно 
поступаючись в ефективності впливу користувачів один на одного [8].

Блоги. Блоги мають подвійну природу, одночасно виступаючи 
продуктом дискурсу та комунікативним інструментом. Блогери 
виробляють специфічний контент, щоб породити дискусію в блогосфері. 
Дослідження показують, що якщо повідомлення блогу не коментуються, 
він з часом перестає оновлюватися [10], отже, життєвий цикл блогу 
залежить від кількості читачів і коментаторів. Шон Мансон і Пол 
Резнік, проаналізувавши випадкову вибірку блогів ресурсу Blogger.com, 
визначили, що 25% постів на політичні теми, розташовуються в блогах, в 
яких політика займає менше 20% тематики, поряд із записами особистого 
характеру, оглядами громадських і культурних подій тощо [8]. Ці дані 
дозволяють висунути тезу про значний потенціал блогерних майданчиків 
як віртуальної публічної сфери.

У дослідженні групи Суніла Ваттала з Fox School of Business 
робиться спроба виявити вплив політичних блогів у порівнянні з такими 
соціальними медіа, як MySpace і YouTube, на політичну конкуренцію під 
час президентських праймеріз кампанії 2008 р. у США. В результаті вчені 
констатують відповідність між частотою згадувань імен кандидатів у блогах 
і результатами опитувань громадської думки, проведених Інститутом 
Геллапа. Цікаво, що кореляція по відношенню до частіше згадуваних у 
традиційних медіа кандидатів вище, ніж по відношенню до згадуваних 
рідше, тоді як статистика по MySpace і YouTube говорить на користь 
рідше згадуваних. Так в групі кандидатів-республіканців, згадуваних 
у ЗМІ рідше середнього показника, Рону Полу (Ron Paul), 72-річному 
конгресмену від штату Техас, вдалося зібрати більше коштів у порівнянні 
з іншими переважно завдяки активному використанню маркетингу в 
соціальних медіа [11]. Ці дані можна трактувати як обнадійливий факт 
потенціалу альтернативних каналів комунікації з виборцями і зниження 
порогу входження для немейнстримових політиків. Принаймні, стосовно 
електорального поля США.

Фаррел і Дрезнер обґрунтовують вплив блогосфери на політичний 
дискурс тим, що найбільш рейтингові політичні блоги впливають на 
журналістське середовище, яке потім забезпечує мультиплікаційний 
ефект поширення блогерських новин та аналітичних матеріалів [8].

Сервіси мікроблогінгу (Twitter). Сервіс Twitter, що виник у 2006 р. 
і відтоді набирає популярність у  всьому світі, являє собою специфічний 
формат блогу, в якому повідомлення на сторінці користувача обмежені 
140 символами. Користувачі можуть слідувати („fallow”) один за 
одним, отримуючи у своїй стрічці оновлення інших сторінок, при цьому 
зв’язки, що встановлюються з фоловерами, не обов’язково повинні бути 
симетричними. І навіть взаємне слідування не завжди означає наявність 
соціальних інтеракцій між користувачами. Невід’ємною перевагою цього 
сервісу є ефективне розповсюдження інформаційних повідомлень [12]. 
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Тому Twitter достатньо популярний серед публічних людей, в тому числі 
політиків.

Група Дженіфер Голбек за результатами дослідження 6000 твітів з 
мікроблогів американських конгресменів вказує, що політики здебільшого 
використовують Twitter для розповсюдження новинних повідомлень 
про себе, посилань на замітки в блогах і для висвітлення своєї діяльності, 
тобто для самопрезентації. Тим не менш, певна кількість твітів припадає 
на пряму комунікацію між конгресменами та іншими користувачами, 
які відправляють їм запитання та коментарі [8]. Вчені роблять висновок, 
що подібна політична комунікація має мало спільного із забезпеченням 
більшої транспарентності влади, крім анекдотичних випадків, як, 
наприклад, твіт Пітера Хоукстри про приземлення в Багдаді під час його 
секретної місії в Ірак у 2009 р. [13].

Спільноти медіа-контенту. Роль популярних спільнот медіа-
контенту у політичній комунікації вивчена поки слабше за інші типи 
соціальних медіа. При цьому паралелі з телебаченням, яке все ще 
залишається головним джерелом політичної інформації для громадян, не 
завжди валідні. Виступаючи величезними сховищами даних користувачів, 
подібні ресурси включають настільки різноманітне наповнення, що 
виділити з масиву значимі елементи політичної комунікації вбачається 
достатньо складним дослідницьким завданням. Очевидно, що подібні 
сервіси цікавлять політичних акторів, тому що дозволяють доносити 
повідомлення до цільової аудиторії при мінімізації витрат. Але труднощі 
полягають у тому, що із збільшенням популярності подібних онлайн-
ресурсів зростає і кількість розташовуваних на них матеріалів, що не 
піддаються контролю з боку керівників політичних кампаній і потенційно 
можуть містити іміджеві ризики. Так, згідно зі статистикою YouTube, з 
2 млрд переглядів відео, присвяченого президентській виборчій кампанії 
у США 2012 р., тільки 5% припадає на підготовлені штабами кандидатів 
ролики [14].

Террі Таунер і Девід Дуліо у своєму дослідженні впливу переглядів 
інтернет-відео на політичні установки молодих людей знаходять 
підтвердження теорії „очікуваної відповідності”. У той же час респонденти, 
які регулярно використовують YouTube, виказують більше цинізму і 
критики, з приводу цього каналу комунікації, ніж ті, хто використовує 
його зрідка. При цьому молодь демонструє більшу довіру до сюжетів 
телекомпаній, дублюючих свої матеріали в мережі Інтернет, ніж до 
матеріалів, створених користувачами (канал YouChoose’08 на YouTube). 
У результаті вчені приходять до висновку, що роль YouTube та інших 
відео-ресурсів у кампанії 2008 р. у США значно перебільшена [15]. Тим 
не менш, за результатами експериментів Таунер і Дуліо один важливий 
аспект залишився не вивченим: серед респондентів, мабуть, не було 
активних прихильників кандидатів, або відсоток їх був невеликий, а 
налагодження більш тісного зв’язку між виборцем і кандидатом протягом 
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нетривалого за часом досліду малоімовірне (проблема часових рамок 
відзначалася й самими дослідниками). Ефект залученості, який забезпечує 
більш високу мотивацію, мабуть мав би наслідком інше ставлення до 
користувальницьких відео в YouChoose’08, створюваних активістами, 
що повертає нас до питання про багатопланову роль соціальних медіа в 
політичній комунікації в цілому і в періоди виборчих кампаній зокрема.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
вже сьогодні зрозуміло, що соціальні медіа – сайти соціальних мереж, 
блоги, сервіси мікроблогінгу, сайти користувальницьких фото- та 
відео-матеріалів – стають все більш значущим явищем для політичної 
комунікації. Деякі концептуальні та прикладні аспекти цього феномену 
ми спробували показати в нашій статті. Цифрова нерівність між країнами 
пояснює лідерство в цій тенденції США, проте глобальні тренди свідчать 
про наявність наздоганяючого ефекту в більшості держав світу, в тому 
числі і в Україні. Тому можна прогнозувати подальшу плідну наукову 
дискусію із залученням все нових даних, особливо щодо різної національної 
специфіки. Залишаються маловивченими політико-комунікативні патерни 
різних груп користувачів соціальних медіа. Вимагають обробки дані 
щодо діяльності онлайн-співтовариств, що займаються різними формами 
активізму, і громадських організацій, що використовують цей канал 
комунікації. На порядку денному пошук адекватної оцінки рекрутингового 
потенціалу соціальних медіа на різних етапах електорального циклу, 
потенціалу каналізування протестних настроїв і аналіз більш загальної 
специфіки політичної участі.
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Блогосфера заслуговує на увагу спеціалістів політичних 
наук, бо за її посередництва у суспільстві репрезентуються 
і утверджуються певні моделі громадянської ідентифікації. 
У статті окреслена специфіка блоггерської публіцистики в 
контексті зростання її впливу серед громадян, а також здійснено 
огляд окремих її зразків. 

Ключові слова: блогосфера, публіцистика, моделі громадянської 
ідентичності. 

Blogosphere is mediator in the process of presentation of certain 
civic identity models among Ukrainian community. That’s why it is 
noteworthy for experts of political science. The article outlined the 
specifics of blogosphere journalism in the context of increasing of 
its influence among citizens. Article also conducted a review of some 
samples of political essays. 

Keywords: blogosphere, journalism, models of civic identity.

Блогосфера заслуживает внимания специалистов 
политических наук, так как при ее посредничестве в обществе 
представляются и утверждаются определенные модели 
гражданской идентификации. В статье очерчена специфика 
блоггерских публицистики в контексте роста ее влияния среди 
граждан, а также сделан обзор отдельных ее образцов.

Ключевые слова:  блогосфера, публицистика, модели 
гражданской идентичности.

Контекст мережі Інтернет швидко змінює домінуючі соціальні стратегії. 
На наших очах Інтернет перетворюється на визначальний чинник змін 
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в інформаційному просторі людства, в етнонаціональному просторі, а 
також у свідомості конкретної людини. Він є дієвим впровадженням у 
реальність цінностей свободи, проголошених в емансипаційних рухах 60-х 
та 70-х рр. ХХ ст. Нещодавні соціальні зрушення всесвітнього значення, 
такі як „Арабська весна” або акція „Захопи Уолл-стріт” були напряму 
обумовлені можливостями Інтернету, бо готувалися й організовувались 
за посередництва ресурсів блогосфери і комунікаційних мереж. Ці події 
остаточно довели, що інформаційний простір – першочерговий фактор 
у сфері політики, і не зважати на нього, ігнорувати його є свідченням 
стратегічної неадекватності. 

Активними користувачами Інтернету є переважно мешканці великих 
міст (в селах мережею охоплено 16,4% мешканців). Цей, найбільш 
освічений і динамічний прошарок українців, вже зорієнтований саме 
з Інтернету отримувати інформацію. Особливо це стосується молоді: 
72,3% саме тут шукають інформацію про події (за даними соціологічного 
опитування Інституту Горшеніна в березні 2013 р.) [1]. Об’єктивні процеси 
подальшої інформатизації українського суспільства лише сприятимуть 
поширенню цього тренду. На початок 2012 року мережею Інтернет активно 
користувалося більш ніж 42,8% мешканців України, при чому ця цифра 
зросла на 10% за один рік. 

Принциповою новацією мережі Інтернет є доступ (наданий, принаймні 
умоглядно, кожному) до створення власного інформаційного продукту 
й поширення його на фактично необмежену аудиторію. Це, зокрема, 
відзначає спеціаліст з медіа-комунікацій Г. Почепцов: „Це інформаційна 
сфера з пониженням контролю концентрує в собі той негатив, що звичайно 
залишався б на рівні „кухонних розмов” і тому поза грою. Сьогодні він може 
отримати багатотисячну аудиторію, що веде до нових типів наслідків” 
[2, с. 52]. Навіть якщо зміст такого інформаційного продукту не є явно 
революційним, результати можуть виявитися непередбачуваними.

Розвиток вільної журналістики в Інтернеті поклав край монополії 
держав і медіа-магнатів на „четверту владу” (тобто на владу 
керування інформаційними потоками). Мас-медійні можливості мережі 
використовують, зокрема, непрофесіонали. Американський дослідник 
і журналіст Д. Гілмор запропонував для них такі визначення як 
„громадянський журналіст” (citizenjournalists) та громадський журналіст 
(civiljournalist). Перші є активними представниками громадянського 
суспільства і здійснюють контроль за діями влади; другі більш зосереджені 
на інформуванні та волонтерських ініціативах [3, с. 225].

Блогосфера є саме тим простором, де непрофесійні журналісти 
(поруч з професійними авторами) найбільш виразно заявляють себе й 
свою позицію. Само слово „блог” походить від англійського weblog, що 
дослівно означає або щоденник World-WideWeb (щоденник глобальної 
гіпертекстової системи). Такий щоденник являє собою, як правило, низку 
записів, які автор робить и виставляє на блозі особисто. На екрані ці записи 
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появляються у зворотному хронологічному порядку, тобто найостанніші 
за часом публікації з’являються на першому місці. Автора й господаря 
блога прийнято називати блоггером, а ведення блога – блоггінгом. Довіра 
аудиторії до такого інформаційного джерела, як блоги, зростає, тоді як 
традиційні ЗМІ її втрачають. Про це свідчить той факт, що авторитетне 
інформаційне агентство Reuters навіть домовилося з великими 
співтовариствами блоггерів, щоб його власні новини супроводжувалися 
коментарями блоггерів та посиланнями на он-лайнові дискусії [4, с. 27]. 
Але ж лише у 2001 р. блоггери вперше стали джерелом інформації для 
офіційних ЗМІ США, коли розмішали на своїх ресурсах репортажі про 
наслідки терористичного акту 11 вересня.

Сьогодні у світі нараховується понад 50 млн блогів, аудиторія яких 
становить більше 100 млн осіб (причому український сегмент блогосфери 
розвивається доволі динамічно). Відповідно, дедалі частіше блоги 
привертають увагу дослідників. Причина, перш за все, в тому, що блоги 
якнайкраще конденсують самоусвідомлення наших сучасників, адже 
відвертість і щирість цінуються в цьому просторі найбільше. Статистика 
відвідувань, а також можливість читача блогу відгукнутися, лишити свій 
коментар надає цікавий матеріал для досліджень, зокрема, такий, що 
піддається обрахуванню. Ступінь уваги до блогу, а також позитивного 
відношення до його змісту відображається в соціальних мережах і також 
є доволі інформативним. 

Увагу вчених до блогосфери відзначає, зокрема, Л. Зиміна: „Феномен 
блоггінгу багатогранний і може аналізуватися з використанням різної 
методології і в безлічі ракурсів: як жанр мережевої словесності; 
культурне співтовариство; засіб картографування власної пам’яті; 
новий медіа-конкурент традиційних ЗМІ; „громадянська журналістика”; 
комунікація, що створює нову онлайнову „публічну сферу”; ефективний 
інструмент побудови соціальних мереж” [5, с. 277-278]. На вітчизняному 
ґрунті аналіз феномену блоггінгу, за нечисленними виключеннями, 
здійснювався переважно в контексті журналістики (В. Різун, Ю. Нестеряк, 
Г. Потятинник, В. Іванов, О. Гоян та інші) або в соціологічному контексті 
(Н. Іллюк, А. Білорицька, Л. Шевченко, С. Коноплицький та інші).

Як для дослідника сфери політичних наук, особливу увагу має 
викликати публіцистичний потенціал блогосфери, оскільки він чимдалі 
суттєвіше впливає на процеси громадянської ідентифікації. Найбільш 
відвідувані і резонансні блоги являють собою зразки висококласної 
публіцистики (хоча паралельно існує величезний масив малозмістовних 
блогів-щоденників). Такі публіцистично спрямовані блоги є містком 
між дискурсом публічної політики та аудиторією, яка прагне політично 
самовизначитися, для чого публіцистика блогосфери пропонує орієнтири 
й ідентифікаційні маркери.

Мережева енциклопедія „Вікіпедія” визначає публіцистику як „рід 
літературної і журналістської творчості, який оперативно досліджує, 
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узагальнює і трактує з авторських позицій актуальні суспільно-політичні 
питання та інші проблеми суспільства, з метою впливу на суспільну 
думку та існуючі політичні інститути, оперуючи при цьому засобами 
логічного мислення та емоційного впливу” [6]. Певна громадянська 
позиція визначає змістовне наповнення публіцистичного твору, а його 
переконливість досягається наявністю ідейно-теоретичного підґрунтя, 
цілісної аксіологічної авторської картини світу і, обов’язково, відповідного 
стилю. 

Домінантною категорією публіцистики (зокрема, й у блогосфері) є 
концептуальність, що доводить у своєму дослідженні Л. Супрун [7]. Це 
певною мірою обумовлює статус блогосфери як містка між науковим 
дискурсом і повсякденною свідомістю. Автори, як правило, добре 
усвідомлюють, яку саме модель (політичної культури, громадянської 
ідентичності тощо) вони транслюють назовні. При всьому суб’єктивізмі, 
характерному для блогосфери, потреба бути почутим і сприйнятим 
виводить блоггера на консенсуальність, тобто необхідність транслювати 
ідеї та уявлення, прийнятні не лише для автора, але для певної групи, 
що стає його аудиторією. Це забезпечує не лише увагу до конкретних 
концепцій і моделей, що репрезентуються блоггерами, але й їхню 
трансформуючу силу – силу структурувати аудиторію, сегментувати 
її (зокрема – й відштовхувати незгодних). Врешті решт аудиторія 
визначається не так у своєму ставленні до блоггерів, як до концептів, ними 
трансльованих. Щоправда, визначальним у сприйнятті або несприйнятті 
того чи іншого блогу можуть виявитись не його концептуальне наповнення, 
а, скажімо, стилістичні особливості або особистість блоггера. 

Історично склалося так, що найпотужнішою платформою блогів став 
російський ресурс „Живий Журнал”, який відомий також як Live Journal. 
Соціологічні дослідження ЖЖ показують, що найбільшою популярністю 
тут користуються теми „дозвілля і звички” (56,5% користувачів згадували 
цю категорію), „природа” (52,5%), „особистість і психіка” (49,5%). Політика 
(з 17,5%) опинилась десь всередині списку, проте, доволі популярною 
категорією виявилась „Україна” (46%) [8, с. 41].

Платформи для створення блогів, і доволі популярні, існують на сервісі 
„Яндекс”, а також в інших пошукових системах. Проте для осіб, які свідомо 
ставляться до своєї громадянської ідентифікації, слідкують за новинами 
і політичним кліматом у країні, зручніше і доцільніше відвідувати ті 
блоги, які розміщені на сайтах авторитетних медіа. Такими, зокрема, 
є „Українська Правда”, „Кореспондент.net”, „Український тиждень”, 
„Лівий берег” тощо. 

Ціннісні орієнтири видання при цьому жодним чином не впливають на 
зміст блогів і добірку блоггерів. Для кожного медіа супровід незалежних 
авторських блогів є свідченням поваги до свободи висловлювання, і цього 
принципу медіа дотримуються зокрема й тоді, коли ідеологічні орієнтири, 
проголошувані у тому чи іншому блозі, сутнісним чином відрізняються від 
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орієнтирів самого видання. Кожен блоггер є господарем у своєму блозі, 
при якому може формувати власний набір опцій – наприклад, відключити 
можливість коментувань свого блогу.

Серед ЗМІ, що є платформою для блогів, якісно виділяється 
„Кореспондент.net” [9], де публікують свої записи політики і журналісти 
В. Медведчук, В. Портніков, С. Власенко, Г. Герман, Ю. Луценко,  
В. Піховшек. Окремі з цих осіб присутні і на інших ресурсах, а деякі 
надають активну перевагу саме „Кореспондент.net”: так, В. Піховшек та 
В. Медведчук розмішують тут повідомлення фактично кожного дня. 

„Кореспондент.net” дає можливість бачити не лише коментарі 
відвідувачів блогу, але й кількість переглядів запису, а також відгуки 
соціальних мереж. Зокрема, можна побачити, що резонансна стаття 
Євгенія Кісельова „Послесловие к истории с Ургантом” („Післямова до 
історії з Ургантом”) отримала півтори тисячі „лайків” (тобто позитивних 
відгуків) в мережі Facebook. Зареєстровані відвідувачі можуть лишати 
„лайки” і безпосередньо на блозі. Подібна статистика дозволяє робити 
висновки щодо реальної популярності окремих записів та впливовості 
їхніх авторів.

Як новинний медіа-ресурс позиціонує себе „Кореспондент.net”. 
Пріоритетна увага до пошуку новин характеризує його аудиторію 
як доволі прагматичну – принаймні, якщо порівняти з аудиторією 
„Української правди”. „УП” демонструє домінанту публіцистики, а не 
новин, і, відповідно, є притягальною для осіб, яких хвилює політична та 
громадянська ідентифікація. У блогосфері „УП” [10] вони можуть знайти 
ідентифікаційні маркери й орієнтири, альтернативні тим, що пропонує 
редакція. 

Зокрема, дуже популярним є блог журналіста О. Чаленко, який 
демонструє упередження до українофонного дискурсу. Описана  
В. Куликом дихотомія „східнослов’янське VS українське” [11, с. 296] має 
в особі О. Чаленка ілюстрацію саме східнослов’янського вибору. Оскільки 
його записи активно відвідуються і коментуються, можна зробити висновок 
про відповідність такої ідеології смакам певного сегменту аудиторії. 
Можливо, відвідуваність блогу пояснюється спостереженням, що „записи 
негативного змісту користуються більшою увагою, ніж позитивні або 
нейтральні” [12]. Можливо також, певний сегмент аудиторії приваблює 
специфічний спосіб висловлювання О. Чаленка, який часто носить 
агресивний і некоректний характер. 

Протилежністю йому є інтелігентний стиль російського публіциста 
А. Окари – найбільш плідного блоггеру „Української Правди” (майже 
тисяча записів!). Певний сентимент, який він висловлює у відношенні 
спільного радянського минулого українців і росіян, не заважає йому 
триматися українофонного дискурсу. Проте, прозахідні симпатії самої 
„УП” йому, вочевидь, чужі. Таким чином, блоги „УП” просувають як 
мінімум дві моделі ідентичності, які ціннісно орієнтовані не на західні 
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цінності, а на традиції східнослов’янського світу (в тому числі – специфічні 
традиції інтелігентності та хамства: лише б не прагматики західного 
зразку!). 

Активна громадянська позиція як цінність пропагується на блозі 
юристом Т. Монтян. Численні громадські ініціативи і правозахисна 
діяльність забезпечуються з її боку юридичною (а завдяки веденню блогу 
й інформаційною) підтримкою. Стиль спілкування Т. Монтян розкутий (аж 
до розв’язності), що відповідає образу щирого борця за народні права. Її 
робота „на рівні коренів трави”, здавалося б, не навантажена політичним 
змістом. Але разом з тим треба визнати, що орієнтири громадянського 
суспільства і правової держави мають європейські витоки: це яскраво 
виражена ідентичність члена громадянського суспільства.

Окрему увагу варто приділити блогу голови ВО „Свобода” О. Тягнибока. 
Антиросійська, а також антиімперська та антикремлівська риторика 
заявляється як неодмінна складова позиції українського націоналіста.  
О. Тягнибок демонструє прозахідні настрої, хоч у той самій Європі 
ставлення до нього і його політичної сили є, м’яко кажучи, неоднозначним. 
Читачі його блогу діляться на гарячих прихильників та категоричних 
опонентів – про це свідчать коментарі. Ледь не рекордна їхня кількість для 
„УП” (близько 50% записів супроводжуються більше ніж 100 коментарями) 
відбиває суспільну увагу до презентованої і відстоюваної ним ідентичності.

Помітне місце на „УП” посідають блоги журналістів, зокрема й 
таких, яким близька політика „УП”. Один з найпопулярніших – блог 
С. Лещенко, штатного журналіста „УП”. Серед майже двохсот блогів 
„Української Правди” є блоги православних і буддистів, спортсменів, 
співаків і художників, мешканців України і закордоння, політиків при 
владі і в опозиції.

Динамічний розвиток мережі Інтернет давно не лишив надії, що 
в ньому може сконденсуватися певний дискурс: в ньому на сьогодні 
присутні усі можливі дискурси, усі можливі уклади і відповідні їм 
способи самоідентифікації. При чому ідентифікація мешканців України 
відбувається в такому широкому полі ідентифікаційних маркерів, який 
годі уявити в будь-якій іншій країні. Репрезентуються і актуалізуються 
вони значною мірою саме за посередництва блогосфери.

Стрімкий розвиток інформаційних і комунікаційних технологій 
випереджує наукове осмислення і вивчення процесів, що відбуваються. 
Причина, перш за все, полягає у надвисокій динаміці розвитку мережі. 
Наукові дослідження від формулювання проблеми до верифікації 
проходять у значно повільнішому темпі. Вони, як правило, не зосереджені 
на фіксації змін, що вимірюються кількома роками, в той час як для 
розвитку Інтернету кілька років – це окрема ера. Надолужити час, 
подолати цей розрив – гідне завдання й виклик для науковців гуманітарної 
сфери. 
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Підсумовуючи, відзначимо, що блогосфера заслуговує на увагу 
спеціалістів політичних наук – зокрема тому, що за її посередництва у 
суспільстві презентуються і утверджуються певні моделі громадянської 
ідентифікації. Це стає особливо значущою проблемою в контексті 
зростання впливу медійних засобів мережі Інтернет і поширення цього 
впливу у найближчий час фактично на все населення України. Окремі 
зразки якісної блоггерської публіцистики доводять той факт, що в мережі 
Інтернет сформувався канал трансляції ідентифікаційних моделей і 
маркерів, який чекає на ретельне дослідження.
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У статті проаналізовано проблеми політичної модернізації 
Китаю, описано перспективи впливу сучасних медіа на державну 
політику та розглянуто політичний вимір Інтернет-простору 
Китаю як інструменту зовнішньої та внутрішньої комунікації; 
встановлено, що Інтернет-стратегія Китаю базується на 
історично специфічному підході влади країни до проблем 
політичної модернізації.

Ключові слова: політична комунікації, політична модернізації, 
Інтернет-простір, Китай.

The problems of political modernization in China are analyzed, 
perspectives of modern media impact on public policy are described 
and political dimension of China's Internet as a tool for internal and 
external communications is considered in the article. It is found that 
China's Internet strategy is based on a historically specific approach 
of the country authorities to the problems of political modernization. 

Keywords: political communication, political modernization, 
Internet, China.
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В статье проанализированы проблемы политической 
модернизации Китая, описаны перспективы влияния 
современных медиа на государственную политику и рассмотрено 
политическое измерение Интернет-пространства Китая 
как инструмента внешней и внутренней коммуникации; 
установлено, что Интернет-стратегия Китая базируется 
на исторически специфическом подходе властей страны к 
проблемам политической модернизации.

Ключевые слова: политическая коммуникация, политическая 
модернизация, Интернет-пространство, Китай.

Постановка проблеми. Інтенсивний розвиток інформаційних 
технологій призвів до потреби вивчення проблем впливу Інтернет-
комунікацій на політичні процеси в державі, зокрема, експерти 
стверджують, що сучасне суспільство перебуває на етапі активного 
впровадження та використання Інтернет-технологій у політичному 
процесі як на міжнародному, так і на національному рівнях, тому 
політичні актори змушенні адаптуватись до вимог та принципів 
взаємодії в Інтернет-просторі; також мережа Інтернет, ставши однією 
з форм політичної комунікації, змушує визначити оптимальні шляхи її 
практичного застосування та функціонування у державотворчому процесі, 
що сприятиме налагодженню активного діалогу між громадськістю та 
владою. При цьому, навіть в умовах активного розвитку соціальних 
Інтернет-сервісів як інструментів політичної комунікації держава 
продовжує залишатись потужним актором, тому урядові кола Китаю, 
усвідомлюючи потребу збереження паритету з країнами Заходу, сприяють 
активній розробці та удосконаленню власних кіберзасобів, які здатні як 
утримувати цілісність китайської інформаційної інфраструктури, так і 
активно взаємодіяти з світовим співтовариством.

Аналіз досліджень та публікацій. Вивченням співвідношення 
політичного та інформаційного середовища та їх впливу на політичні 
зміни в Китаї займаються цілий ряд вчених, серед яких необхідно 
виділити Хуан Цинь, Лю Ляньсі, Мінь Дахун, Пен Лань, Цзя Лежун, 
У Сюцзюань та інші, зокрема, вони досліджують механізми передачі 
політичної інформації, використання мережі Інтернет для проведення 
внутрішньо- і зовнішньополітичної пропаганди, вплив онлайнових мас-
медіа на розвиток державотворчих процесів в Китаї тощо. Такі вчені, як 
Л. Іванова, В. Абрамов, В. Міхєєв, Б. Кузик, В. Морозова, Г. Ібрагімова, 
М. Титаренко, В. Ларін, А. Котельников, Є. Євдокимов, О. Коваль та інші 
аналізують в своїх роботах проблеми глобалізованого Китаю, межі його 
соціокультурного виміру в умовах розвитку соціальних медіа, особливості 
двосторонніх відносин, стратегії КНР в сфері управління Інтернетом і 
забезпечення інформаційної безпеки тощо.

172



Мета статті – проаналізувати Інтернет-простір як інструмент 
політичної модернізації Китаю. Завдання статті: систематизувати 
вітчизняний і зарубіжний досвід щодо використання мережі Інтернет як 
засобу політичної комунікації на прикладі КНР.

Виклад основного матеріалу. Поглиблення процесів глобалізації та 
інтенсивний розвиток інформаційних технологій призвів до усвідомлення 
китайським керівництвом потреби оновлення політичної системи 
країни. Суспільство, в якому відбуваються процеси модернізації, прагне 
відтворюватися органічним шляхом, а не через розрив або руйнування 
попередніх організаційних структур, тому на сучасному етапі Китай 
прагне до збалансованого розвитку політичної, правової, економічної, 
соціальної та інших систем, а також їхніх внутрішніх елементів. Виходячи 
з цього зовнішньополітичний курс Китаю спрямований на забезпечення 
сприятливих зовнішніх умов для здійснення державою політики 
реформ і відкритості, а також формування справедливого політичного 
та економічного світоустрою на основі п’яти принципів мирного 
співіснування: взаємна повага державного суверенітету та територіальної 
цілісності, взаємний ненапад, невтручання у внутрішні справи інших 
держав, рівність та взаємна вигода, а також мирне співіснування, що 
дозволяє Китаю позиціонувати себе не тільки як впливовий регіональний, 
а й як глобальний політичний та економічний актор [1]. Урядові кола 
Китаю підкреслюють, що прагнуть вивести зовнішню політику Китаю 
на новий рівень, який за визначенням газети „Женьмінь жібао” отримав 
назву „дипломатія нового інтернаціоналізму”, яка проявляється через 
здійснення „політики істинної доброчесності”, що дозволить Китай 
стати розвиненою державою, яку поважатиме світове співтовариство. 
При цьому зовнішньополітичне відомство Китаю розробляє і реалізує 
завдання зовнішньої політики держави з урахуванням „китайської 
специфіки”, тобто відбувається зміщення акцентів з розвитку товарно-
грошових та торгово-економічних відносин на збільшення „морального 
залучення у справи світу” та використання інструментів „м’якої сили” у 
зовнішньополітичній діяльності країни [2].

У 2012 році під час XVIII з’їзду Комуністичної партії Китаю, на якому 
було обрано нове керівництво партії, також визначено завдання політичної 
модернізації країни через побудову середньозаможного суспільства за 
допомогою поглиблення реформ і відкритості; трансформацію моделі 
економічного розвитку і соціального будівництва; реформування 
політичної системи і партійного будівництва; створення культурної 
держави і виховання екологічної культури; оборонне будівництво, 
возз’єднання батьківщини і посилення ролі Китаю на світовій арені [3; 4]. 
Однак, китайські експерти вважають, що сучасна зовнішньополітична 
доктрина Китаю є відображенням підходів до вирішення комплексу 
внутрішніх проблем, оскільки ідея „про китайську мрію” розрахована 
насамперед на внутрішню аудиторію задля відволікання уваги китайців 
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від головних проблем – боротьби з корупцією, розвалу екосистеми країни 
та питань політичної легітимності нинішньої влади, тому реалізація 
„китайської мрії” залежатиме не так від сприйняття чи не сприйняття 
її світовим співтовариством, як від того, чи підтримає китайський народ 
своїх лідерів [2].

В цих умовах інформаційна сфера, а особливо Інтернет-простір, 
знаходяться в зоні особливої уваги китайського керівництва, зокрема, 
дослідники-китаєзнавці зазначають, що нині спостерігаються дві 
протилежні тенденції в китайському Інтернет-просторі: перша тенденція 
пов’язана з посиленням націоналістичних настроїв, у зв’язку з чим 
введено термін „мережевий націоналізм”, а друга тенденція базується 
на посиленні західних цінностей, які призводять до трансформації 
культурної ідентичності технічно освічених та інформаційно активних 
китайських громадян. Тому Уряд КНР активно здійснює політику 
направлену на посилення контролю за доступом до інформації в мережі 
Інтернет, наприклад, з 2000 року в Китаї діють підрозділи Інтернет-поліції, 
які відстежують та перешкоджають появі антикомуністичних матеріалів. 
Також поступово в Китаї сформувалась складна система фільтрації 
даних під назвою „Великий Китайський Файрволл”, яка обмежує доступ 
до проблемних, на думку правлячої еліти, зовнішніх ресурсів, блокуючи 
„незручну” інформацію як в Китаї, так і за його межами, а також 
контролюючи рух інформації всередині країни [5].

Оскільки за допомогою мережі Інтернет громадяни отримують доступ 
до великої кількості інформації китайський уряд використовує дві 
стратегії здійснення Інтернет-цензури: технічна фільтрація матеріалів 
або заохочення громадян країни до самоцензури за допомогою системи 
регулюючих заходів. Наприклад, з 2002 року провідні китайські Інтернет-
підприємці зобов’язалися підвищувати самодисципліну при використанні 
мережі Інтернет та сприяти „усуненню небезпечної інформації з мережі”, 
задля чого вони повинні наймати осіб, які регулярно видаляють проблемні 
матеріали, що з’являються в чатах або форумах. Також державні 
службовці, реєструючись під псевдонімами, активно дискутують з 
громадянами змінюючи характер обговорень щодо політичних питань 
в потрібному для влади напрямі. З 2005 року місцева влада КНР стала 
наймати веб-коментаторів або блогерів для висловлення позитивних 
оцінок про уряд та його політику, кількість яких зросла в сотні тисяч разів 
після промови глави КНР Ху Цзіньтао щодо активнішого використання 
сучасних Інтернет-технології для зміцнення позитивної пропаганди про 
країну [6].

Також вчені, які досліджують питання адаптації Китаю до сучасних 
глобалізаційних процесів з урахуванням активного розвитку соціальних 
медіа [7-9], стверджують, що китайський сегмент мережі Інтернет є 
переважно національно-орієнтованим продуктом, оскільки, більшість 
китайців позитивно сприймають вітчизняні розробки, які створені з 

174



урахуванням східного менталітету, також через культурно-історичні 
причини, управлінська еліта КНР несхвально ставиться до втручання 
інших країн у внутрішнє життя держави, тому здійснює контроль за 
розповсюдженням інформації, зокрема, забороняється використовувати 
мережу Інтернет для створення, розповсюдження, копіювання або 
передачі інформації, яка закликає до невиконання або порушення 
державних законів, нормативних актів або Конституції; до повалення 
соціалізму або державної системи; до порушення цілісності країни та 
здійснення терористичної діяльності; також заборонено поширення 
неправдивої інформації та чуток, які можуть зашкодити репутації 
державних органів влади [10; 11].

Однак, існує протилежна думка щодо можливостей блокування 
інформації „Великим Китайським Файрволлом”, зокрема, американські 
вчені з Північно-Західного університету в Еванстоні Х. Танеджа 
та Анджела Сяо У дослідили вплив Інтернет-цензури в Китаї на 
поведінку користувачів та функціонування китайських веб-сайтів. У 
ході дослідження вони встановили, що існує 18 світових кластерів, які 
виокремлюються за лінгвістичним і географічним принципами, тому вчені 
зробили висновок, що культурні уподобання, які властиві тій чи іншій 
групі, здійснюють більший вплив на вибір веб-сайтів для відвідування у 
порівнянні з Інтернет-цензурою. Також вони припустили, що китайці, які 
перебувають за межами КНР, здійснюють більший вплив на китайський 
Інтернет-простір у порівнянні з китайцями, які проживають на території 
КНР. При цьому дослідники вважають, що тоталітарна держава не 
здатна повністю контролювати мережу Інтернет, оскільки зосереджена 
на вирішенні важливих проблем у реальному світі, і як приклад наводять 
такі дані, що з 1178 запитів урядовці США щодо отримання розміщених 
в мережі Інтернет особистих даних про громадян було задоволено лише 
56%, а в Китаї з 4 запитів урядовців щодо отримання подібної інформації 
в 2012 році було підтримано лише 50% запитів [11].

Таким чином, китайська Інтернет-стратегія базується на історично 
специфічному підході влади країни до проблем політичної модернізації, 
яка відрізняється від західної цивілізація, що сприймається як інший 
світ з іншими цінностями, які є неприйнятними для китайського 
світосприйняття. Проте нині відбувається зростання кількості Інтернет-
провайдерів та користувачів мережі, що дозволяє китайському уряду 
використовувати Інтернет-простір для реалізації власних політичних 
цілей. Однак, активне використання пересічними громадянами мережі 
Інтернет задля задоволення власних потреб призвело до створення 
масштабного управлінського апарату, який як обслуговує державні 
та приватні структури, так і здійснює онлайн-моніторинг інформації, 
зокрема, головною державною установою в названій сфері є Міністерство 
державної безпеки, крім цього створено інші державні установи, серед 
яких варто назвати:
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- Адміністративне бюро з питань пропаганди в мережі Інтернет, створене 
при Інформаційному агентстві Державної ради, займається розробкою та 
координацією державної пропаганди в мережі; наглядом і регулюванням 
інформації в Інтернеті; відстеженням громадської думки; перевіркою та 
затвердженням заяв на ліцензії щодо надання інформаційних Інтернет-
послуг; розсилкою „інформаційних рекомендацій” щодо публікації статті 
або коментарів, висвітлення подій; також з 2010 року здійснює перевірку 
інформації, розміщеної в соціальних мережах, блогах і форумах. Одним із 
інструментів роботи установи є Інтернет-версія газети „Женьмінь жібао”, 
яка користується більшою популярністю, ніж її друковане видання; 

- Інтернет-бюро та Бюро інформації та громадської думки при 
громадському відділенні Комуністичної партії Китаю відслідковують 
інформацію щодо важливих тем та надсилають її до ЦК КПК; здійснюють 
щотижневі обговорення в мережі щодо актуальних проблем розвитку 
держави;

- Центр повідомлень про публікацію незаконної інформації при 
Міністерстві внутрішніх справ КНР;

- Міністерство телекомунікацій, Міністерство культури, Міністерство 
торгівлі та Комітет з питань державної таємниці здійснюють перевірку, 
управління та нагляд за інформацією з профільних питань в китайському 
сегменті мережі Інтернет; з 2011 року Міністерство оборони створило 
спеціальні підрозділи (неофіційна назва „Синя мережева армія”), які 
займаються проведенням навчальних хакерських атак на інформаційні 
мережі збройних сил КНР задля підвищення рівня Інтернет-безпеки 
військових;

- Державна канцелярія з питань інформації в мережі Інтернет діє 
з 2011 року та створена задля забезпечення контролю за мережею 
Інтернет і блокування веб-сайтів, які поширюють „небажану” інформацію; 
ліцензування бізнес-проектів, пов’язаних з Інтернетом; стеження за 
розвитком ігрової індустрії в мережі;

- Канцелярія з питань Інтернет при МЗС КНР діє з 2013 року та 
відповідає за координацію і здійснення дипломатичної діяльності в мережі 
[12-14].

Отже, Інтернет-стратегія китайського уряду залежить як від 
збільшення кількості користувачів мережі, швидкого розвитку й 
поширення інформаційних технологій, так і від участі держави у 
сучасних міжнародно-політичних процесах, наприклад, після вступу до 
Світової організації торгівлі Китай зобов’язався забезпечити ширший 
доступ іноземних компаній до Інтернет-ринку країни. Також нині 
відбувається інтенсивне зростання багатомовної мережі (англійською, 
російською, французькою, іспанською, арабською, японською мовами) 
китайських газет, журналів, радіо і телеканалів в мережі Інтернет, 
що сприяє посиленню позицій держави в світовому інформаційному 
середовищі. Однак, експерти зазначають [7-9], що такий інтенсивний 
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розвиток Інтернет-простору Китаю ґрунтується на комунікативній 
моделі „один-до-багатьох”, а не на концепції „багато-до-багатьох”. 
Китайська влада, усвідомлюючи те, що вплив Інтернет-простору на 
політичні процеси в країни може мати дуальний характер, тобто залежно 
від способу застосування його можливості можуть використовуватися 
як для підвищення рівня участі громадян у політичних процесах, так і 
для здійснення тотального державного контролю власного населення, 
намагається балансувати та сприяти розвитку китайських комунікативних 
Інтернет-технологій, для того щоб мінімізувати вплив закордонних 
компаній.

Висновки. Задля підтримки національної безпеки та збереження 
культурної ідентичності уряд Китаю здійснює активне державне 
регулювання китайського сектору мережі Інтернет за допомогою 
запровадження низки законодавчих актів, створення розгалуженої 
системи органів державної влади, використання технічних засобів або 
насичення Інтернет-простору „політично правильною інформацією”. 
Усвідомлюючи можливості мережі для здійснення активної зовнішньої 
та внутрішньої комунікації Китай займається популяризацією політичної 
влади, формуванням іміджу держави у світі, висвітленням позиції країни 
щодо актуальних міжнародних проблем і способів їх подолання та бере 
участь у згладжуванні внутрішньо- і зовнішньополітичних протиріч тощо. 
Однак, не дивлячись на видиму „відкритість” Інтернет-простору для 
громадського обговорення, що подається китайським урядом як процес 
політичної демократизації та наступний етап формування громадянського 
суспільства, Китай продовжує контролювати суспільні процеси в країні 
від освіти, діяльності державних та комерційних установ до дискусій в 
мережі Інтернет, тому подальшого дослідження потребують процеси 
пропагандистського супроводу зовнішньої політики держави в мережі 
Інтернет.
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Статья посвящена анализу содержания европейских 
документов в информационной сфере с точки зрения внедрения 
концепции электронного управления. Проанализированы 
е в р о п е й с к и е  п е р с п е к т и в ы  в н е д р е н и я  э л е к т р о н н о г о 
правительства. 

Ключевые слова: Электронное правительство, „e - Europe 
2002”, „e -Europe 2005”, „e - Government i - 2010”.

Сучасні умови існування людства вимагають докорінної модернізації 
не лише самого суспільства, а й владної вертикалі, що є відображенням 
цього суспільства, і неминучість адміністративної реформи в добу 
становлення інформаційної ери вже відчувається як щось само собою 
зрозуміле. Оскільки Україна зацікавлена у сприйнятті її  Європейським 
Союзом як рівноправного партнера, мають бути виконані всі належні 
передумови для вступу, серед яких і побудова державного управління 
на основі електронного урядування. До того ж, впровадження нового 
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типу врядування дозволить країні бути більш конкурентоспроможною в 
мінливих умовах економіки, основою якої є знання. Процеси, які отримали 
назву електронне урядування, мають місце в більшості країн світу, при 
цьому навколо самого поняття ведуться постійні дискусії. Саме поняття 
„електронного урядування” було введено в політичний і науковий обіг 
спеціалізованими дослідними організаціями, які займаються широким 
колом проблем, пов’язаних з функціонуванням держави, зокрема, велику 
роль у дослідженнях відіграють такі міжнародні організації, як ООН, 
Світовий Банк, Міжнародний Союз електрозв’язку. Наразі ця концепція 
є багатозначною та мультивимірною, що зумовлено акцентуванням 
на різних аспектах та принципах впровадження і функціонування 
е-урядування. Окремим питанням є проблема розуміння е-уряду у 
різних країнах, що пов’язано з різним рівнем розвитку освіти в країні, її 
ІКТ-потенціалом, традиціями державного управління, рівнем суспільно-
політичної свідомості населення тощо.

Досліджуючи  міжнародні стандарти е-урядування слід наголосити 
на їх рекомендаційний характер для держав-підписантів, які стоять на 
шляху впровадження ІТ-технологій у всіх сферах життєдіяльності. На 
сьогоднішній день фактично вже сформувався так званий трикутник 
владних відносин на основі ІКТ-технологій, що широко використовується 
для забезпечення сталого діалогу між громадянами (C), бізнесом (B) і 
державою (G). Функціональна модель такого зв’язку виглядає наступним 
чином:

(а) G2C = C2G держава для людей зі зворотнім зв’язком люди для 
держави. Під цією компонентою мається на увазі ефективне управління 
громадським сектором зі стійким взаємозв’язком з боку громадськості.

(б) G2B = B2G держава для бізнесу зі зворотнім зв’язком бізнес для 
держави. Тут головна увага приділяється з одного боку, ефективним 
регуляторним механізмам ведення бізнесових операцій, а з іншого, саме 
бізнес-структури і визначають цю ефективність та корегують поведінку 
держави в зазначеному питанні.

(в) G2G держава  для держави. Ідея цієї компоненти полягає в 
переведенні всього управління в електронний формат: у вузькому 
розумінні це перш за все електронний документообіг між міністерствами, 
відомствами і різними міжвідомчими структурами, а у широкому – заміна 
всього бюрократичного апарату на без паперові технології з подальшою 
оптимізацією та спрощенням міжурядових та й міждержавних зв’язків. 

Проте, існує ряд міжнародних стандартів е-урядування, що чітко 
зафіксовані у міжнародних актах з проблем становлення інформаційного 
суспільства, і є обов’язковими для виконання. За  М. Демкової [1] до таких 
відносяться:

(1) Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи  з питань 
е-урядування (2004) [2];
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(2) Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства (2007) [3]; 
(3) Директива Європейського парламенту „Про систему електронних 

підписів, що застосовуються в межах Співтовариства” (1999) [4];
(4) Типовий закон ЮНСІТРАЛ „Про електронні підписи” (2001) [5];
(5) Декларація про європейську політику в галузі нових інформаційних 

технологій (1999) [6] тощо. 
В Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи  з питань е-урядування 

(2004), зокрема, наведено наступні кроки розбудови е-урядування у 
державах-підписантах [1]:

1. Переглянути політику впровадження технологій е-урядування, 
законодавство і практику його застосування у цій сфері.

2. Залучати до співпраці відповідних іноземних та національних 
експертів з метою творення спільної стратегії щодо напрямів впровадження 
і розвитку е-урядування.

3. Розробити стратегію е-урядування, яка: повністю відповідатиме 
принципам національної організації демократичного врядування; 
сприятиме позитивному розвитку демократичних процесі тощо.

Не занурюючись в аналіз кожного з документів, можна виділити 
основну їх ідею, що полягає в подальшій розбудові демократичних 
цінностей та добробуту в країнах-підписантах з огляду на все більше 
впровадження ІКТ-технологій у повсякденне життя як пересічного 
європейця так і державного апарату, не говорячи про бізнес, який виявився 
наймобільнішим і першим активно почав впроваджувати новітні технології 
задля власних потреб.

Відповідно до сучасних викликів встановлено цілі розвитку Європи 
на 2010-2020 роки [7]. Мета залишається незмінною – сталий розвиток та 
підвищення добробуту громадян, але з корективами на світову фінансову 
кризу та екологічні проблеми людства. Для досягнення цієї мети державні 
адміністрації мають вирішувати численні проблеми управління. 

Електронний уряд орієнтований на громадян, обслуговування 
громадян та бізнесу, поліпшення розуміння щодо їх потреб, визначення 
груп споживачів та створення відповідних послуг до цих цільових груп, 
спрощення доступу клієнтів до міграційних органів з використанням нових 
сучасних технологій, перехід до культури сумісних послуг тощо. Разом 
із цим громадяни/бізнес мають нести відповідний „адміністративний 
тягар” – витрати, пов’язані з необхідністю дотримуватись зобов’язань 
у сфері надання інформації, встановлені законодавством та вимогами 
регулювання [7]. 

Шлях до трансформованого уряду передбачає здійснення відповідних 
змін як в уряді, так і суспільстві. Розгортання можливостей уряду, 
орієнтованого на громадськість, вимагає поширення нових знань та нових 
навичок, зокрема, збільшення професіоналізму в галузі планування та 
постачання, опанування сучасних інформаційних та комунікаційних 
технологій (ІКТ), спеціалізованими ІКТ програмами (наприклад, 
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веб-дизайн), знання міжнародного досвіду, отримання міжнародної 
кваліфікації, управління інформацією тощо. З іншого боку, суспільство 
повинно мати можливість використання нових технологій, принаймні, 
володіння основними ІКТ навичками. Упровадження сучасних технологій 
і нових методів роботи неможливе без опанування знань , зокрема у сфері 
інформаційних і комунікаційних технологій. 

Сучасне державне управління має бути адаптоване до проблем 
сьогодення, які полягають у потребі більш кваліфікованого персоналу, 
повної інтеграції ІКТ для підвищення ефективності та результативності 
діяльності, надання керівникам можливостей для заснування діяльності і 
досягнення позитивних результатів, продовження навчання й підвищення 
кваліфікації та компетентності персоналу, запровадження інтеграційних 
методів управління знаннями, використання управління якістю для оцінки 
ефективності. Наразі розроблено Цифровий порядок денний ЄС (A Digital 
Agenda for Europe), прийнятий 26 серпня 2010 року [10]. Наразі триває 
перегляд законодавства ЄС з ціллю уніфікації вимог до використання 
елементів е-уряду в державному управлянні в країнах-підписантах, перш 
за все мова йде про розробку єдиного стандарту використання цифрового 
підпису і,  як наслідок, електронної освіченості серед населення, що 
напряму пов’язана  електронною ідентифікацією особи за допомогою ID-
card та безпекою їх використання.

Програма електронного уряду орієнтована на використання 
інформаційних та комунікаційних технологій з метою підвищення якості 
та доступності публічних послуг. Вважається що, створення електронного 
уряду здатне зменшити витрати як бізнесу, так і органів влади, та сприяти 
веденню справ між органами влади та громадянами, а також допомогти 
зробити публічний сектор більш відкритим та прозорим, підвищити довіру 
до уряду з боку громадян та розуміння ними його дій.

Формування системи електронного уряду ЄС здійснюється за 
декількома пріоритетними напрямками, розвиток яких має забезпечити 
позитивні зміни в життєдіяльності як держави, так і суспільства. Зокрема, 
важливим вважається забезпечення можливостей всіх бажаючих 
користуватися послугами електронного уряду, що в більшій мірі 
залежить не від створення відповідної системи, а від сприяння розвитку 
сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій та забезпечення 
їх доступності. Завдання щодо підвищення ефективності діяльності 
публічних адміністрацій завдяки запровадженню інформаційних 
технологій згідно даного плану передбачає створення систем та способів 
оцінки цієї ефективності, відстеження позитивних та негативних 
тенденцій.

Нарешті, система електронного уряду розглядається як один із 
інструментів демократичного розвитку. В цьому аспекті інформаційно-
комунікаційні технології повинні забезпечити так зване „підвищення участі 
в прийнятті рішень” за якого громадяни, використовуючи можливості 
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електронного уряду можуть приймати участь в публічному обговоренні 
рішень, що приймаються органами публічної влади, та відповідно впливати 
на них. Саме на основі таких ключових позицій і відбувається формування 
та запровадження будь-яких електронних систем забезпечення діяльності 
органів публічної влади в ЄС.

Європейський підхід до розвитку „електронної держави” у значній 
мірі опирається на базові принципи макроекономічної політики країн 
Євросоюзу в області формування інформаційного суспільства.

Європейські громадяни зацікавлені в полегшенні доступу до інформації 
державних органів – це забезпечить прозорість діяльності вищих органів 
влади й вселить у громадян упевненість у правильності й доцільності 
прийнятих інститутами Євросоюзу рішень. Необхідно надати громадянам 
доступ до веб-вузлів урядів окремих держав і європейських інститутів, 
постачивши їх зручними й простими засобами для пошуку й витягу 
потрібної інформації. Масштабна робота була проведена з одного боку в 
урядах держав-членів, з іншого – європейських інститутів для створення 
веб-сайтів і надання громадянам доступу до урядової інформації. Сайти 
розроблені для задоволення потреб користувачів у доступі до широкого 
кола правової й адміністративної інформації.  Ціль реалізації концепції 
електронного уряду в Європейському Союзі полягає в тому, щоб сприяти 
гласності  адміністративної інформації, зробити її більше доступною за 
допомогою розширення й спрощення доступу в Інтернет. Це також буде 
стимулювати розвиток нових послуг приватного сектора на основі нових 
джерел даних, які стають доступними.

Потенційні вигоди від цієї діяльності є наступними: державні послуги 
стануть ближчими до громадян; зменшення державних витрат шляхом 
скорочення бюрократії; створення нових робочих місць; становлення й 
розвиток загальноєвропейського ринку інформаційних послуг.

Основу в процесі розвитку електронного урядування в Європейському 
Союзі становлять наступні програми:

(а) План дій „e-Europe 2002” [8];
(б) План дій „e-Europe 2005” [9];
(в) План дій „e-Government i-2010” [10].
У 2000 році на організованій Європейською Комісією нараді міністрів 

країн ЄС була прийнята програма електронного розвитку Європи eEurope- 
2002: „Інформаційне суспільство для всіх”. Ініціатива спрямована на 
забезпечення того, щоб громадяни мали вільний доступ до основних 
даних загального користування, а також сприяння в мережі взаємодії 
між громадянами й урядами.

„Електронна Європа – 2002” – план дій, заснований на трьох 
пріоритетах: дешевший, швидший і безпечніший доступ до Інтернет - 
технологій та послуг (дешевший и швидший доступ до мережі Інтернет, 
швидший Інтернет для дослідників та студентів, захист мереж та старт-
картки тощо); інвестиції у науку та людей (європейська молодь у цифрову 
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еру, розвиток та існування у добу інформаційної економіки, залучення 
всіх громадян до економіки, яка заснована на знаннях); пропаганда 
користування новими інформаційними технологіями (пришвидшення 
е-комерції, електронний доступ до державних послуг, здоров’я он-лайн, 
інтелектуальні транспортні системи тощо). 

Безпосередньо в області електронного управлянні передбачалось 
реалізувати наступні пункти плану: надання публічності основним даним 
в мережі, включаючи правову, адміністративну, культурну, екологічну і 
транспортну інформацію; забезпечення державам-членам електронного 
доступу до основних баз даних; спрощення мережі адміністративних 
процедур для бізнесу, наприклад пришвидшення процедури створення 
компанії; розробка скоординованого підходу для державного сектору, 
в тому числі на європейському рівні; стимулювання використання 
програмного забезпечення з відкритими кодами в державному секторі та 
електронного урядування на основі передової практики обміну досвідом по 
усьому ЄС; зробити доступними всі основні операції Європейської Комісії, 
наприклад, фінансування наукових проектів, набір персоналу тощо; 
стимулювання використання електронного підпису в рамках державного 
сектору.

Отже, основною метою програми було створення сприятливих умов 
і надання допомоги при переході Європи в нову еру інформаційних 
технологій, зміцнення Європи як лідера в сфері застосування ІКТ в 
області економічних знань, заохочення інновацій і конкурентоздатності, 
а також підвищення рівня забезпечення жителів Європи інформаційними 
технологіями. 

Електронна Європа-2002  була успішним проектом у поширенні 
Інтернету і допомогла державам-членам ЄС прийняти існуючі правові 
рамки для електронних комунікацій і важливих законів в області 
електронної комерції. Однак ефективне використання Інтернету 
розвивалося не так швидко, як швидке підключення до мереж. 
Тому наступна політика змістила акценти своєї уваги на підтримку 
ефективного використання ІКТ шляхом збільшення доступності якісної 
інфраструктури, а також наявність привабливих послуг і додатків і 
заохочення організаційних змін.

„Електронна Європа – 2005” – план дій, спрямований на розширення 
доступу до мережі Інтернет за конкурентоспроможними цінами, боротьбу 
з кіберзлочинністю та застосування інформаційних технологій органами 
влади. Реалізація вище згаданих ініціатив супроводжується специфічними 
програмами: „eContent” – „Європейський лінгвістичний і культурний 
мультимедійний вміст для Інтернету”; „eLearning” – використання 
інформаційно-комунікаційних технологій в системі європейської освіти;  
„eTen” – програма з розробки та надання інформаційних послуг. У рамках 
попередження злочинів у інформаційному середовищі Європейською 
Комісією запропоновано створити спеціалізовані загони особливого 
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призначення з кібербезпеки та суспільні Інтернет - сектори „культура 
безпеки”.

Загалом програма „Електронна Європа 2005” дала список визначень 
20 базових державних послуг, реалізація яких відслідковується на рівні 
Європейського Союзу в якості одного з індикаторів прогресу окремих 
країн у сфері створення „електронного уряду”. Список цих базових 
електронних послуг ділиться на дві частини: 12 послуг для громадян і 8 
послуг для бізнесу.

У квітні 2006 р. у рамках Європейської Комісії був сформований новий 
План дій з електронного уряду й висловлено заяви про необхідність 
збільшення інвестицій у розвиток інформаційного суспільства, а саме 
План дій „i-2010”. 

Стратегія і-2010 об’єднує в собі всю політику, ініціативу і дії 
Європейського Союзу, які направлені на стимулювання розробки й 
використання цифрових технологій у повсякденному, робочому й 
особистому житті, і формулює ключові цілі. Згідно з цією стратегією, 
першочерговими завданнями, що постають перед державами-членами 
Європейського Союзу у процесі становлення єдиного європейського 
кіберпростору, є: введення єдиних стандартів, узгодження програмних 
платформ та забезпечення сумісності комунікаційних технологій; 
підвищення швидкості доступу до широкосмугових мереж зв’язку в 
Європі;  розробка нових та збагачення змістової наповненості існуючих 
спільних інформаційних ресурсів; охорона інформаційних ресурсів від 
кіберзлочинів, шкідливого змістового наповнення і невдалих технологій; 
модернізація правової основи для аудіовізуальних послуг; усунення 
„цифрового  розриву”.
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Статтю присвячено визначенню теоретичних форм 
інтерпретації міжнародних відносин. Виокремлено три основні 
стани соціальних відносин – ієрархічно-моноцентричний, 
трансформаційний, анархічно-поліцентричний. Розроблено 
визначення міжнародних відносин як соціальної сфери, що 
формується внаслідок міждержавної взаємодії. Визначено 
дві базові теоретичні моделі міжнародних відносин – модель 
„винятково міждержавних відносин” та модель „світового 
суспільства”. Надано опис трьох конкретно-історичних систем 
міжнародних відносин.
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Ключові слова: система міжнародних відносин, міждержавна 
взаємодія, світове суспільство, „баланс сил”, „біполярність”, 
інтеграція.

The article is devoted to the determination of the theoretical forms 
of interpretation of international relations. Three basic conditions 
of social relations were singled out: hierarchically-monocentric, 
transformational, anarchically-polycentric. The definition of 
international relations as a social sphere which is formed by 
intergovernmental interaction is developed. Two basic theoretical 
models of international relations - model "exclusively interstate 
relations" and model "world society" are defined. Three concrete 
historical systems of international relations are described. 

Keywords: systems of international relations, interstate relations, 
world society, balance of power, bipolarity, integration.

Статья посвящена определению теоретических форм 
интерпретации международных отношений. Выделены 
три состояния общественных отношений – иерархически-
моноцентрическое, трансформационное, анархически-
полицентрическое. Разработано определение международных 
отношений как синтетического продукта межгосударственного 
взаимодействия. Сформулированы две базовые модели 
международных отношений – модель „исключительно 
межгосударственных отношений” и модель „мирового 
общества”. Рассмотрены три конкретно-исторические системы 
международных отношений.

Ключевые слова: система международных отношений, 
межгосударственное взаимодействие, мировое общество, „баланс 
сил”, „биполярность”, интеграция.

Пізнання, зокрема наукове, передусім є системою формально-теоретичних 
передумов, тобто набором апріорних установок, які уможливлюють 
пізнавальну діяльність. Тож результати пізнання програмуються його 
передумовами. В разі, якщо пізнавальний процес ґрунтується на простих 
і тривіальних теоретико-методологічних засадах, то й наслідки цього 
процесу будуть такими ж. Особливо це стосується наук суспільних, котрі 
за рівнем теоретичної формалізації – необхідної для того, аби просто 
творчість йменувалась творчістю науковою – поступаються наукам точним і 
природничим. Тому і в суспільствознавстві загалом, і в окремих його галузях 
слід приділяти належну увагу розвитку й вдосконаленню саме теоретико-
методологічних передумов. Зокрема, це безпосередньо стосується і такої 
підгалузі як теорія й політологія міжнародних відносин. У вітчизняному 
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суспільствознавстві існують певні напрацювання в питанні формально-
теоретичного розвитку зазначеної підгалузі [1].

Мета будь-якого теоретизування одна – створити максимально ефективні 
й потужні аналітично-інтерпретаційні пізнавальні форми. Міжнародні 
відносини постають досить своєрідним різновидом відносин суспільних, 
що породжує окрему потребу в теоретико-методологічному забезпеченні 
їх дослідження. Визначення цієї своєрідності дає можливість застосувати 
системний підхід до вивчення міжнародних відносин, виокремивши історичні 
системи цих відносин; впорядкувавши знання про їх минуле й сучасне; 
спрогнозувавши майбутнє. Останнє особливо важливе, оскільки „знати – 
означає передбачати” [2, с. 29, с. 37-38; 3, с. 303]. Теорія й практика сучасної 
політики вкрай потребують когнітивних засобів та методологічних „ключів” 
розуміння постбіполярності задля визначення шляхів її подальшої еволюції.

Т р и  т и п и  с о ц і у м і в  –  і є р а р х і ч н о - д е р ж а в о ц е н т р и ч н і  т а 
складнодиференційовані (переважно це національні суспільства) з 
власним устроєм; перехідні (трансформаційні) соціуми, тобто ті, що 
зазнають цілковитої реструктуризації і переустрою (зміни устрою); 
нарешті, анархічно-поліцентричні суспільства (переважно міжнародні), 
які мають власну структуру і форму, однак позбавлені устрою (а також 
розвиненої стратифікаційної архітектоніки, державно-адміністративної 
системи, нарешті, Конституції)  – є трьома структурними відповідниками 
трьох соціальних станів: ієрархічного, трансформаційного, анархічного. 
У першому стані диференційовано і масово взаємодіють прості суб’єкти 
суспільних відносин, котрі структуруються у ієрархічно-моноцентричний 
спосіб. У третьому – просто взаємодіють надскладні соціальні актори, а 
ієрархії нестійкі, одномірні та підлеглі періодичним реструктуризаціям. У 
другому стані відбуваються водночас і складноієрархічна масова взаємодія 
простих суб’єктів суспільних відносин і проста, наближена до анархічно-
поліцентричної, взаємодія комплексних акторів (суспільно-політичних 
рухів і партій, революційних і реакційних сил, сторін громадянської війни).

Таким чином, три запропоновані соціальні стани є чимось на зразок 
трьох „агрегатних станів” суспільної „матерії” – трьома структурними 
можливостями соціальної реальності, які водночас і відрізняються за 
будовою, і взаємоперетворюються. Виокремлення трьох „агрегатних 
станів” суспільної „матерії” передбачає існування трьох різних ідеальних 
типів соціуму – усталено-моноцентричного (наприклад, національного 
чи національно-державного), анархічного (наприклад, міжнародного), 
трансформаційного (наприклад, модернізаційного чи посттоталітарного).

На думку Р. Арона, анархічно-поліцентричне міжнародне суспільство 
існує в тіні війни. Натомість трансформаційне – в тіні революції і 
громадянської війни, а усталено-моноцентричне – в тіні злочину і покарання. 
Р. Арон стверджує, що ключовими політичними фігурами анархічно-
поліцентричного міжнародного суспільства є солдат і дипломат [4, c. 33]. 
Натомість для трансформаційного – це революціонер і реакціонер; а 
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усталено-моноцентричного – правитель і підданий. Анархічне суспільство 
позбавлене устрою; усталено-моноцентричне має єдиний устрій; 
трансформаційне передбачає протистояння устроїв, старого і нового ладу, 
містячи у собі загрозу розколу та розпаду колись єдиного соціуму на 
незалежні складові міжнародного суспільства.

Світова політика (і міжнародні відносини загалом) є породженням 
міждержавної взаємодії, коли держави, взаємодіючи між собою, 
витворюють цей новий різновид суспільної реальності. Оскільки кожна 
з держав є незалежним (суверенним) актором, то й відносини між 
ними анархічні, тобто тут відсутній всеосяжний центр сили та джерело 
легітимації і відповідно відсутнє моноцентрично-ієрархічне облаштування 
суспільних відносин. Світова політика характеризується також тим, що 
вона є сферою взаємодії невеликої кількості надкомплексних суспільних 
утворень – переважно це навіть не держави загалом, а лише великі 
держави. Світо-політичному сегменту суспільної реальності властива 
також обмеженість (чи „вузькість”) сфери соціальної взаємодії, яка 
(сфера) може розширюватися внаслідок ущільнення та інтенсифікації 
взаємодії між державами, що призводить до розкриття внутрішньої 
надкомплексності цих головних суб’єктів світової політики назовні – у 
міжнародне середовище. Нарешті, світова політика має за провідну 
властивість пріоритетність питання „війни і миру”, котре є ключовим для 
цієї суспільної царини.

Динаміка міжнародно-політичних відносин, під кутом зору 
запропонованої вище моделі світової політики, полягатиме у збільшенні/
зменшенні інтенсивності, щільності та комплексності міждержавної 
взаємодії, як основного структуротворчого елементу цих відносин. 
Інтенсифікація, ущільнення, ускладнення взаємодії між державами 
наближатиме світову політику до ідеального типу (тобто суто теоретичної 
моделі) „світового суспільства”. Натомість, зменшення інтенсивності, 
щільності, комплексності цієї взаємодії наближатиме світову політику до 
протилежної теоретичної моделі „винятково міждержавних міжнародних 
відносин”. Необхідно наголосити, що обидві ці моделі є теоретичними 
конструктами – ідеальними типами, які не мали й не матимуть 
цілковитих емпіричних відповідників, а реальні міжнародно-політичні 
(та міжнародні загалом) відносини можуть бути лише наближеними 
до цих моделей більшою або меншою мірою; вони частково присутні в 
реальних міжнародних відносинах, уособлюючи дві протилежні тенденції 
до трансформації міжнародних відносин у відносини винятково між 
державами та до трансформації цих відносин у світове суспільство.

Теоретична модель „винятково міждержавних міжнародних відносин” 
характеризується такою послідовністю властивостей. По-перше, 
держава в цій системі є не просто головним (тобто структуротворчим), 
але єдиним учасником. Тому й суспільні відносини в рамках такого 
ідеального типу не можуть вважатися комплексними. По-друге, у 
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„винятково міждержавних міжнародних відносинах” відсутня розвинена 
та багатомірна стратифікаційна ієрархія (класова, станова, рольова тощо). 
По-третє, всі загальносуспільні процеси й структури опосередковані 
міждержавною взаємодією та не можуть безпосередньо розгортатися на 
міжнародній арені. По-четверте, „винятково міждержавні міжнародні 
відносини” є поліцентричними, тобто анархічними, та регулюються 
й впорядковуються принципом „балансу сил” [5, c. 94-105]. По-п’яте, 
„винятково міждержавні міжнародні відносини” не мають єдиної 
системи цінностей та єдиного суспільного устрою. Нарешті, „винятково 
міждержавним міжнародним відносинам” притаманний низький рівень 
інтегрованості й взаємозалежності, відсутність розвиненої наднаціональної 
нормативно-інституційної мережі, автономність і самодостатність держав-
учасниць.

Теоретична модель „світового суспільства” характеризується 
послідовністю таких властивостей. По-перше, держави або взагалі 
відсутні, або існує одна „світова держава”, або ж інститут державності 
зведено до статусу решти учасників міжнародних відносин. В рамках 
цього ідеального типу міжнародних відносин, базові соціальні структури 
й процеси розгортаються безпосередньо на міжнародній арені та не 
потребують опосередкування міждержавною взаємодією. По-друге, 
існує єдиний глобальний суспільний устрій як на міжнародному, так і 
локальних рівнях. По-третє, міжнародні відносини у рамках світового 
суспільства є комплексними й багатомірними, в них також наявні 
розвинені та багатомірні стратифікаційні ієрархії [6, c. 9, с. 13, с. 24-26]. По-
четверте, світовому суспільству притаманна єдина ціннісна система. По-
п’яте, в цьому ідеальному типові міжнародних відносин існує розвинена 
глобальна нормативно-інституційна мережа-надбудова, управлінсько-
регулююча роль якої в глобальному управлінні є вирішальною порівняно 
з нормативно-інституційними системами нижчих рівнів [7, c. 4-6, с. 16-19]. 
Нарешті, цьому ідеальному типу міжнародних відносин притаманний 
максимально високий рівень інтеграції та взаємозалежності.

Державно-поліцентричні міжнародно-політичні відносини 
впорядковуються в тому числі й через компонування державами 
відповідних систем міжнародних відносин, що почасти компенсує 
відсутність у них моноцентричної державно-адміністративної ієрархії 
національних суспільств, системно спонукаючи власне держави 
здійснювати зовнішньополітичну діяльність за відповідними системними 
правилами. Реально-політичні й конкретно-історичні моделі міжнародних 
відносин можуть бути розташовані на теоретичному спектрі, двома 
крайніми точками якого є суто теоретичні моделі „винятково міждержавних 
міжнародних відносин” і „світового суспільства”. Три конкретно-історичні 
системи міжнародних відносин – система „балансу сил”, система 
„біполярності”, система „постбіполярна” (інтеграційна) – розташовуються 
вздовж зазначеного спектру між теоретичною моделлю „винятково 
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міждержавних міжнародних відносин” і моделлю „світового суспільства”. 
Причому система „балансу сил” є ближчою до першого ідеального типу, 
а сучасна „постбіполярна” (інтеграційна) до другого.

Система „балансу сил” може вважатися першою конкретно-історичною 
системою світової політики, що існувала від 1648 до 1914-1918 рр. 
Ця система була механістичною (мала за головний організаційний 
принцип „рівновагу”, яка підтримувалася дипломатичними „торгами”, 
превентивними війнами, альянсами і контральянсами); багатополярною 
(компонувалася принаймні п’ятьма приблизно рівнопотужними великими 
державами, які обіймали найвищий щабель ієрархії системної структури); 
європейською (великі держави Європи історично уособлювали та 
домінували в цій системі); аристократично-космополітичною (ефективно 
функціонувала завдяки наднаціональній християнсько-аристократичній, 
професійно-становій етиці космополітичного прошарку аристократів-
дипломатів) [8, c. 248-259].

Історія системи „балансу сил” складається з двох періодів: першого 
(час її розквіту) – від Вестфальської мирної угоди (1648 р.) до Французької 
революції (1789-1794 рр.); другого – від наполеонівських воєн і Віденського 
конгресу (1815 р.) до Першої світової війни і Паризької конференції (1914-
1918 рр.). Останній став добою поступового занепаду цієї системи під 
тиском: націоналізму (який своєю органічністю суперечив механіцизму 
„балансу сил”); індустріалізму; демократії та масової політичної участі, 
що цілковито суперечили політичним традиціям і досвіду дипломатів-
аристократів; імперіалізму великих держав; глобальних ідеологій.

Економічну середовищну передумову системи „балансу сил” становили 
переважно феодальні, доіндустріально-аграрні економічні автаркії, що 
передбачало слабкий розвиток світогосподарських зв’язків та світового 
ринку. Ціннісну середовищну передумову цієї системи складав передусім 
християнський символічний універсум та аристократична політична 
етика, які зазнавали поступового розпаду і лише частково були сумісними 
та взаємодіяли з іноцивілізаційними цінностями. Внутрішньополітичну 
середовищну передумову системи „балансу сил” становили переважно 
авторитарні абсолютистські монархії (більш-менш ціннісно пом’якшені 
Просвітництвом) і частково ліберально-аристократичні (олігархічні) 
демократії з максимально обмеженою політичною участю.

Система „біполярності”, заступивши попередню, проіснувала від 
1914-1918 рр. до 1989 р. Цей системно-історичний утвір містив у собі 
елементи „рівноваги” і „балансу сил”, проте був якісно відмінним від 
попередньої системи. Біполярна система стала породженням одразу 
кількох соціально-історичних сил і процесів – націоналізму, глобальних 
ідеологій, індустріалізму. Масові національні рухи і масова політична 
участь; індустріальна революція і якісний стрибок у розвиткові військових 
технологій; поява і світовий вплив глобальних ідеологій (лібералізму, 
комунізму, фашизму) витворили якісно новий різновид світо-політичної 
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системної взаємодії. Тут йшлося навіть не стільки про пошук міжблокової 
рівноваги, а відчайдушно-знавісніле зіткнення різних світів (носіїв Утопій), 
яке не призвело до взаємознищення лише через природно-інстинктивну 
виваженість людини політичної; стримуючу роль ядерної зброї; зростаючі 
сили економічної інтеграції та зростаючі технологічні, ідеологічно-
легітимаційні, а згодом і політичні проблеми комуністичного учасника 
міжблокового протистояння.

У біполярному світі було більше „балансу страху”, ніж „балансу сил” –  
мережі часткових (доволі часто випадкових) рівноваг, ніж системного 
пошуку цього стану. Вичікування „природного кінця” одного з опонентів, 
підривна (в тому числі ідеологічна) діяльність та економіко-технологічне 
змагання відіграли набагато більшу врівноважуючу роль, ніж пошук та 
підтримка усталеного балансу сил. Крім того, біполярне протистояння 
мало „палаючу периферію”, мовиться про постійну міжблокову боротьбу 
в Третьому світі.

Система „біполярності” була органічною, ґрунтуючись і живлячись 
силами націоналізму, поєднаними з глобальними ідеологіями; двополюсною, 
компонуючись двома блоковими полюсами, очолюваними наддержавами; 
різнорідною ціннісно і системно, детермінуючись світовим поділом на 
різні суспільні устрої та ідеології; глобальною, системно охоплюючи 
увесь світ. На останній властивості слід наголосити окремо, адже ця 
система міжнародних відносин і світової політики стала першою системою 
справді світової політики. У рамках системи „біполярності” було подолано 
євроцентризм; в ній Євразія (геополітична) протистояла Євроатлантичній 
спільноті; в Азії постали цілковито нові субцентри сил (зокрема Японія 
і КНР).

Історія системи біполярності складається з трьох періодів: 
протобіполярності (1918-1945 рр.), тобто часів Міжвоєння і Другої 
світової війни; „жорсткої біполярності” (50-60-ті рр. ХХ ст.); „м’якої 
біполярності” (70 - 80-ті рр. ХХ ст.). Перший період охоплює історичний 
проміжок часу між двома світовими війнами і власне Другу світову війну, 
коли за глобальний статус одного з полюсів протистояння змагалися 
одразу три великодержавні претенденти – комуністична Росія, націонал-
соціалістична Німеччина, ліберально-демократичні Сполучені Штати 
(кожен зі своїми союзниками і сателітами). Другий період був позначений 
прискореною „гонкою озброєнь”, постійною загрозою глобальної (в тому 
числі ядерної) війни, ідеологічною боротьбою в контексті „Холодної війни”, 
майже повною відсутністю „третьої сили” в особі впливової універсальної 
міжнародної організації чи групи позаблокових держав. Третій період 
(„м’яка біполярність”) став часом, коли – під тиском колоніальної 
та науково-технічної революцій і сил світової економічної інтеграції 
(глобалізації); завдяки появі впливової третьої сторони, репрезентованої 
ООН та рухом Неприєднання; внаслідок подальшого технологічного, 
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економічного, політичного, ідеологічного ослаблення комуністичного блоку 
і власне СРСР – відбувся занепад системи та її трансформація в наступну.

Економічними середовищними передумовами системи біполярності 
були: індустріальне суспільство (індустріалізм); розвинене світове 
господарство і світовий ринок, поділені, однак, на дві протилежні субсистеми 
та економічну периферію; прискорений технологічний поступ у контексті 
науково-технічної революції. Система біполярності, з економічного погляду, 
була індустріальною (тут змагалися два типи індустріальних суспільств), 
в той час як „балансу сил”  – переважно аграрною, а наприкінці –  
аграрно-індустріальною. Ціннісними середовищними передумовами 
системи „біполярності” були: протистояння глобальних ідеологій; 
націоналізм (озброєний тією чи іншою модифікацією цих ідеологій з 
певними етнічними „домішками”); початково формована єдина світова 
політична культура, уособлена ООН та „загальнолюдськими” (загалом 
ліберальними) цінностями. Внутрішньосуспільними середовищними 
передумовами системи біполярності були індустріальні (принаймні в 
центрі протистояння) суспільства масової політичної участі двох типів – 
тоталітарного і демократичного.

Сучасна система міжнародних відносин, заступивши біполярність, 
перебуває лише на перших стадіях свого формування. Проте уже нині 
виокремлюються її системотворчий (організаційний) принцип – інтеграція; 
посутні риси – глобалізація, регіоналізація, зміна парадигми безпеки; 
визначальні процеси – посттоталітаризм, модернізація, демократизація.

Таким чином, сучасна система міжнародних відносин вільна від 
антагоністичності обох попередніх, які принципово ґрунтувалися на 
міжполюсному протистоянні. Водночас, ця система не позбавлена 
конфліктів –структурно-системних (між центром, периферією, 
напівпериферією); міжцивілізаційних; конкурентно-економічних (за 
ринки збуту, технологічні інновації, джерела енергоносіїв); конфліктів 
національних інтересів тощо, але всі вони не є системотворчими, а лише 
похідними від інтеграції, що, однак, не послаблює їх кумулятивної дії, яка 
цілком може стати системоруйнівною.

Основні риси сучасної системи міжнародних відносин є інтеграційно 
зумовленими. Світ прискорено інтегрується в глобальному масштабі 
(глобалізація), маючи за „агентів” глобалізування ліберально-демократичні 
та глобально зорієнтовані держави світ-системного ядра, ТНК, міжнародні 
організації та наднаціональні інститути, НУО; за провідні царини – 
економіку, комунікацію, масову культуру, науково-технологічні 
та екологічні сфери, а стримуючі – міжцивілізаційні, міжетнічні, 
міждержавні відносини та сферу безпеки. Водночас, світ диференціюється 
на регіональні інтеграційні об’єднання, серед яких найвиокремленішими, 
найрозвиненішими і через те найпоказовішими є західноєвропейське, 
північноамериканське й південно-східноазійське. Третьою, також 
інтеграційно зумовленою рисою сучасної системи міжнародних відносин 
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є зміна системної парадигми безпеки. Відбувається „розпорошення” 
війни до рівня локального конфлікту та асиметричного терору, її 
інструменталізація у формі миротворчих операцій (підтримання миру, 
встановлення миру, гуманітарної інтервенції). Домінуючими, внаслідок 
зсуву військово-політичного акценту з національної на міжнародну 
безпеку, стають системи кооперативної (колективної) безпеки.

У рамках сучасної системи міжнародних відносин відбувається три 
трансформуючі процеси, які мають визначальний вплив на її форму та 
структуру. Модернізаційні процеси у Третьому світі, посттоталітарна 
трансформація в світі Посткомуністичному, глобальний поступ демократії 
визначають та визначатимуть новітні системні обриси світової політики.

Уже нині виокремлюються два періоди історії сучасної системи 
міжнародних відносин – період власне „постбіполярності” й період 
„євроатлантизму”. Перший період був суто перехідним і містив у собі 
чимало ознак попередньої системи, коли один з полюсів системного 
протистояння ще остаточно не розпався і ще мав певну міжнародно-
політичну вагу, а переможець ще не адаптувався до нових умов. Другий 
період лише розпочинається формуванням світового суспільства 
навколо євроатлантичного центру сил. Знаковими історичними подіями 
першого періоду стали падіння „Берлінського муру”, комуністичних 
режимів в країнах Центрально-Східної Європи, розпад СРСР. Знаковими 
історичними подіями початку другого періоду – розширення НАТО і ЄС 
на Схід та низка воєнних чи навіть напівполіційних операцій держав 
Євроатлантичного світу зі встановлення, підтримки, збереження „миру” 
проти Югославії та Іраку.

Економічною середовищною передумовою сучасної системи 
міжнародних відносин є глобальна постіндустріальна економіка 
надвисоких технологій. Ціннісною середовищною передумовою сучасної 
системи міжнародних відносин є складний „переплут” різноманітних 
ціннісних систем – ціннісний плюралізм, проявами якого є, наприклад, 
багатокультурність, екологізм, гендерність, цивілізаційний партикуляризм, 
різноманітні ідеології різноманітних меншин. Внутрішньосуспільною 
(внутрішньополітичною) середовищною передумовою сучасної системи 
міжнародних відносин є глобальне поширення та утвердження ліберальної 
демократії й ринкової економіки.
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Розвиток стабільних зовнішньополітичних ідентичностей 
держав відбувається у процесі повторюваних інтерактивних 
взаємодій між ними. Це сприяє відтворенню концепцій їхніх „Я” 
та конституюванню контрідентичностей „Інших”. Відносини 
взаємної залежності акторів у рамках наддержавних утворень, 
навпаки, допомагають виділити „ключові сфери” кооперації, 
поглиблення якої уможливлює формування зовнішньополітичної 
ідентичності на наддержавному рівні.
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Ключові слова: зовнішньополітична ідентичність, фактори 
конструювання  ідентичності, конструктивізм.  

The development of states' stable foreign identities takes place 
in the process of repetitive interactive interactions between them. 
This contributes to the reproduction of concepts of their Selves and 
the constitution of the contr-identities of Others. The relationship 
of mutual dependence of actors within the supranational entities, 
however, helps to identify the „key areas” of cooperation which 
deepening encourages formation of the foreign policy identity at the 
supranational level.

Keywords: foreign policy identity, factors of identity construction, 
constructivism.

Развитие стабильных внешнеполитических идентичностей 
г о с у д а р с т в  п р о и с х о д и т  в  п р о ц е с с е  п о в т о р я ю щ и х с я 
интерактивных взаимодействий между ними. Это способствует 
воссозданию концепций их „Я” и конституированию 
контридентичностей „Других”. Отношения взаимной 
зависимости акторов в рамках наднациональных образований, 
наоборот, помогают выделить „ключевые сферы” кооперации, 
углубление которой делает возможным формирование 
внешнеполитической идентичности на наднациональном уровне.

Ключевые слова: внешнеполитическая идентичность, 
факторы конструирования идентичности, конструктивизм.

Зважаючи на інтенсифікацію теоретичних досліджень міжнародних 
відносин, спрямованих на визначення сутності ідентичності ключових 
акторів світової політичної арени (серед яких найвагомішого статусу 
набувають держави та наддержавні міжнародні організації), наразі 
великого значення набуває виокремлення наукових парадигм, у межах 
яких актуалізується дана проблематика. Відповідно, розглядаючи явище 
зовнішньополітичної ідентичності як одну з найважливіших характеристик 
міжнародних акторів, конструктивістський напрям досліджень постає в 
ролі суттєвого теоретичного підґрунтя, на основі постулатів якого може 
бути повномасштабно розроблено основні аспекти даного феномену та 
проаналізовано механізми й чинники його формування.

Представники даної наукової школи (включаючи апологета теорії 
існування зовнішньополітичної ідентичності акторів міжнародних 
відносин А. Вендта, Дж. Дерріду, Т. Хопфа, М. Цефасс) фокусують увагу 
на дослідженні основних аспектів конструювання зовнішньополітичної 
ідентичності держав та наддержавних утворень, виокремлюючи ключові 
етапи та фактори даного процесу. Однак, їхні дослідження не включають 
повноформатного вивчення взаємодії зовнішньополітичних ідентичностей 
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на державному та наддержавному рівнях у процесі їхнього формування 
та можливої подальшої реструктуризації. Відтак, дане дослідження має 
на меті висвітлити основні аспекти формування зовнішньополітичної 
ідентичності акторів міжнародних відносин з урахуванням існуючої 
множини ідентичностей та їхньої ієрархізації у межах визначених 
систем міжнародних відносин шляхом застосування наявного доробку 
конструктивістської парадигми.   

Згідно з позицією представників соціального конструктивізму, 
ідентичності та інтереси окремих акторів є ендогенними по відношенню 
до інтеракцій між ними. Дана характеристика надає їм статусу залежних 
змінних, адже структурні трансформації системи відбуваються унаслідок 
переосмислення актором своєї позиції у її межах та, відповідно, переліку 
зовнішньополітичних пріоритетів [7, с. 336-337]. На думку А. Вендта, 
ідентичності акторів не мають характеристик природної даності, адже 
їхній розвиток та трансформація проходять внаслідок інтеракцій між 
державами [6, с. 48]. Розвиток стабільних ідентичностей держав та 
вироблення ними уявлень щодо інших акторів відбувається в процесі 
повторюваної інтерактивної взаємодії між ними [4, с. 405]. Згідно з точкою 
зору дослідника, інтереси та ідентичності держави можуть бути змінені 
під впливом багатьох факторів, серед яких ключову роль відіграють 
індивідуалістичні, внутрішньополітичні, системні та транснаціональні 
чинники [4, с. 424]. Однак, процес виникнення та підтримання стійкості 
ідентичностей держав є виключним наслідком інтеракційної діяльності 
між ними. Під час реалізації комунікативного процесу міжнародні агенти 
відтворюють визначені концепції характеристики їхніх „Я”, що, в свою 
чергу, дозволяє їм брати участь у конституюванні власних ідентичностей 
та антагоністичних контрідентичностей „Інших” [7, с. 341].

Відповідно до твердження А. Вендта, на сьогодні існує два типи 
формування зовнішньополітичної ідентичності міжнародного суб’єкта: 
„природний відбір” та „культурний відбір”. Фокусуючи увагу на питанні 
культурного відбору акторів, дослідник визначає два шляхи проведення 
такого відбору – так звані „імітацію” та „соціальне навчання”. Під час 
реалізації імітаційної схеми культурного відбору, актори намагаються 
адаптуватися до саморозуміння тих суб’єктів, котрих уважають 
успішними [7, с. 325-327], що особливо помітно в рамках наддержавних 
утворень, котрі приймають нових акторів, продовжуючи процес 
розширення. Процес соціального навчання також може відбуватися в 
межах двох підтипів формування зовнішньополітичної ідентичності –  
„простого” чи „комплексного” навчання актора. Процес соціального 
навчання суб’єкта, котрий має суттєвий вплив лише на його поведінку, 
належить до комплексу так званого „простого навчання” держави. У той же 
час, процес навчання міжнародного актора, ефект реалізації котрого має 
вплив на конструювання ідентичності та інтересів останнього, теоретично 
вважається „комплексним”. Задля пояснення структури вивчення 

197



ідентичностей та інтересів держави з точки зору її соціальних взаємодій, 
А. Вендт звертається до традицій символічного інтеракціонізму, в основі 
своїй розроблених у працях Дж. Міда. Крім того, у цьому ключі дослідник 
послуговується й концепціями „віддзеркалення” та „рефлексивних оцінок”, 
у рамках яких ідентичності акторів досліджуються з використанням 
реакції останніх на поводження з ними так званих „значимих „Інших” 
[7, с. 325-327]. 

Проте, не всі наявні „Інші” певного „Я” виступають однаково 
важливими для нього. Окремі з них можуть набувати статусу „значимих 
„Інших”, адже їхня реакція на поведінку визначеного „Я” та ставлення до 
нього розглядаються як набагато важливіші та впливовіші, ніж у випадку 
вибудовування позиції щодо даного „Я” з боку певних альтернативних 
„Інших”. Це призводить до суттєвого збільшення впливу позиції 
„значимого „Іншого” на хід процесу конструювання „Я”-ідентичності 
суб’єкта. Так, оцінюючи перспективи еволюції зовнішньополітичної 
ідентичності Росії, Е. Соловйов зазначає, що найвагомішу роль у даному 
процесі, як і раніше, відіграватимуть країни Заходу. Однак, на сучасному 
етапі розвитку держави суттєве значення для становлення її ідентичності 
матимуть також країни пострадянського простору, котрі розглядаються 
РФ у якості частини особливої політичної та культурної „спадщини”, 
складової „російського світу”. Крім того, вже у середньостроковій 
перспективі російській еліті доведеться брати до уваги вплив, по меншій 
мірі, ще двох гравців, котрі також можуть виступити для держави у ролі 
нових „значимих „Інших”, – ісламського фактора та нового глобального 
полюсу тяжіння й потужного економічного „центру мас” у лиці КНР. Ці 
чинники визнаються порівняно новими й незвичними для керівництва РФ, 
тому від того, наскільки останній удасться адаптуватися до їх зростаючої 
значимості, багато в чому залежатиме успіх глобального позиціонування 
держави на сучасному етапі її розвитку [1, с. 33-34].

Оскільки в центрі уваги досліджень А. Вендта перебувають процеси 
конструювання та трансформації колективних ідентичностей, одним 
із механізмів трансформації зовнішньополітичної ідентичності актора 
виступають „свідомі зусилля”, докладені з метою її зміни. На його 
думку, актори міжнародних відносин можуть піддаватися критичному 
самовідображенню, таким чином змінюючи набуті до цього часу ролі. 
Оновлена лінія поведінки держави одночасно впливає й на її партнерів, 
котрі перебувають у процесі інтерактивної взаємодії з останньою, що в 
результаті призводить до неминучої трансформації зовнішньополітичної 
ідентичності актора [4, с. 421]. Фокусуючи свою увагу на змінах державної 
ідентичності, А. Вендт проводить розмежування між двома типами 
зовнішньополітичного інтересу, котрий може виступати як суб’єктивним, 
так і об’єктивним явищем [7, с. 198]. У свою чергу, в рамках концепту 
національного інтересу дослідник також виділяє чотири головні складові: 
фізичне виживання, автономія, економічний добробут та колективна 
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самоповага [7, с. 198]. Ключовими детермінантами корпоративної 
ідентичності держави (котра вибудовується на основі окремих внутрішніх 
соціальних, ідеологічних чи культурних факторів, які допомагають їй 
визначити суть власного „Я”) можуть виступати її територія, існуюче 
нормативно-правове підґрунтя чи інші інституції. Відповідно до визначеної 
зовнішньополітичної ідентичності держави, у процесі налагодження 
відносин з „Іншими” вона в будь-якому разі (незалежно від набутого 
статусу малої країни чи, навпаки, суперпотуги) постає союзником чи 
ворогом останніх. У цьому ключі її корпоративна ідентичність указує 
на можливість спільного існування індивідів, котрі входять до складу 
визначеної суспільної групи. Соціальна ідентичність (роль чи статус, 
котрий актор отримує на основі його сприйняття іншими членами 
міжнародної спільноти), навпаки, визначає основні характеристики цієї 
групи, тобто, викристалізовує колективні уявлення її членів щодо місії 
чи ролі останніх у рамках певного соціального утворення [5, с. 120-121].

Окремі представники конструктивістської парадигми (наприклад,  
Т. Хопф чи М. Цефасс) розглядають наявні ідентичності акторів із точки 
зору їх множинності та варіативності [3; 9]. Погоджуючись із цією тезою, 
А. Вендт зазначає, що ідентичності будь-якого індивіда насправді можуть 
мати характер множинності, адже одна й та ж сама особа по відношенню 
до „Інших” може одночасно виконувати соціальні ролі, приміром, брата, 
вчителя й громадянина. Подібно до індивіда, окрема держава також 
може оперувати множинною ідентичністю, одночасно постаючи у вигляді 
суверена, сусіда першого порядку, представника Заходу тощо [4, с. 398]. 
По суті, у сучасному світі більшість держав і справді характеризуються 
наявністю множини ідентичностей, котрі розвиваються, перебуваючи 
під впливом внутрішньоорганізаційних чи глобалізаційних процесів, 
що виступають передовим напрямом розвитку постбіполярної системи 
міжнародних відносин. Однак, лише на основі зовнішньополітичної 
ідентичності держави може бути сконструйоване сприйняття останньої 
із боку інших суб’єктів міжнародних відносин, адже, послуговуючись 
вибудуваними уявленнями щодо ключових позицій і значення цієї 
держави у світовому політичному просторі, дані актори матимуть змогу 
відповідного вибудовування їхніх власних „Я” та, як наслідок, реалізації 
визначених інтересів у рамках налагоджених інтеракцій з іншими 
гравцями міжнародної арени.

Колективна ідентичність наддержавних утворень (на зразок 
Європейського Союзу) може формуватися за допомогою їх інституційної 
структури, котра зазвичай є доволі складною й розгалуженою і, до того ж, 
зазнає постійних змін, перебуваючи під впливом перманентних процесів 
конструювання. Інституціоналізовані в рамках таких угруповань норми 
прямо впливають на конструювання ідентичностей та поведінкових 
стратегій останніх. Крім того, інституціоналізовані норми наддержавних 
утворень можуть мати значний вплив на формування зовнішньополітичних 
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ідентичностей окремих держав-членів та їхніх громадян. Відповідно, часто 
можна спостерігати наявність розходжень у позиціях країн-учасниць, 
котрі стосуються формування колективної ідентичності тієї чи іншої 
міжнародної організації. Приміром, окремі держави-засновниці Євросоюзу 
(як-от Німеччина чи країни Бенілюксу) віддають перевагу федеративному 
типу колективної ідентичності; натомість, Велика Британія та більшість 
нових членів спільноти, представлених державами Центрально-Східної 
Європи, вважають за краще конструювання міжурядової колективної 
ідентичності ЄС. З іншого боку, роль Співтовариства як „м’якої сили”, 
нормативного регулятора та каталізатора демократичних процесів у 
країнах-учасницях Ініціативи „Східне партнерство”, Туреччині тощо може 
розглядатися в якості формотворчих критеріїв його зовнішньополітичної 
ідентичності.

На думку А. Вендта, існує чотири основних фактори, котрі сприяють 
формуванню колективної ідентичності наддержавного актора: 
взаємозалежність, спільна доля, гомогенізація та самообмеження  
[7, с. 44]. Розвиваючись, дані чинники сприяють виробленню кооперативної 
лінії поведінки. Збільшення їхнього впливу може стати причиною 
реконструкції ролі держави, перетворивши її з суперника на союзника 
по відношенню до інших суб’єктів конкретної системи міжнародних 
відносин. У разі підвищення їхньої ролі, актори отримують чималий 
стимул до вироблення просоціальної поведінки, котра може здійснювати 
руйнівний вплив на егоїстичні межі їхніх „Я” та розширювати можливості 
поєднання з „Іншим”. Даний процес, однак, може продовжуватися лише 
у випадку подолання акторами власного страху щодо їх подальшого 
поглинання (фізично чи психологічно) тими, з ким наразі вони намагаються 
ідентифікуватися. Усім акторам притаманна наявність базових потреб 
(національних інтересів у випадку держав), котрі виступають результатом 
репродуктивних вимог їхнього внутрішнього ладу, а, відтак, мають бути 
задоволені для елементарного виживання даних гравців. Не дивлячись на 
потенційні здобутки такої діяльності, ідентифікація з іншими акторами 
загрожує самому намаганню задовольнити наявні потреби, адже вона 
означає можливість прямого визнання потреб „Інших”, що можуть бути 
задоволені першочергово [7, с. 357]. У цьому ключі Ж. Дерріда відзначає 
важливість „головування „Іншого”, перед яким визначений актор має 
нести відповідальність, пам’ятати про нього, постійно нагадуючи собі 
про його існування, адже „головування „Іншого” є чи не найпершою 
умовою встановлення власної ідентичності шляхом проведення процесу 
ідентифікації, котрий дозволяє уникнути егоцентричного руйнування 
суб’єктного складу „Ми” та „Інший” [2, с. 15].

Колективна ідентичність наддержавного міжнародного актора може 
бути вибудувана переважно завдяки збільшенню рівня взаємозалежності 
між державами, об’єднаними в рамках одного угруповання. Первинно 
прагнучи до домінування у межах тієї чи іншої системи міжнародних 
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відносин, держави можуть протистояти процесу формування груп, якщо 
останній ставить під загрозу задоволення їхніх національних інтересів, 
причому утворені групи також протистоятимуть утворенню груп вищого 
рангу, якщо дані групи загрожуватимуть реалізації вимог первинних 
груп. Відповідно, колективні ідентичності доволі рідко є досконалими 
чи всеохоплюючими. Однак, якщо держави перебувають у відносинах 
взаємної залежності, повсякчас інтенсифікуються інтеракції, котрі 
відбуваються між ними, що, в свою чергу, призводить до виділення так 
званих „ключових сфер”, навколо яких можуть з’явитися „концентричні 
кола” ідентифікації [7, с. 58-59], у межах яких актори до певної міри 
ідентифікують себе з іншими гравцями, залежно від того, ким є вони самі, 
які інтереси поставлено на карту та наскільки можуть бути задоволені 
їхні індивідуальні потреби. Так, посилення взаємозалежності держав-
членів Європейського Союзу суттєво сприяло інтенсифікації процесу 
конструювання єдиної європейської ідентичності громадян цих країн 
та, відповідно, єдиної ідентичності ЄС, сформованої на основі відносин 
між його країнами-членами. Тому факт протистояння формуванню 
колективної ідентичності з боку окремих держав не означає, що така 
ідентичність a priori не може бути сформована. Адже, хоча держави 
завжди намагатимуться зберегти власну індивідуальність, дана позиція 
не перешкоджатиме їм надавати індивідуальним відносинам більшого 
рівня колективності [7, с. 364].

Відповідно, теоретизування щодо феномену зовнішньополітичної 
ідентичності ЄС має первинно базуватися на концептах колективних 
політичних ідентичностей нації та держави [8, с. 16], спираючись на 
значення останніх як основних формотворчих елементів європейських 
інтеграційних процесів. Дана теза дозволяє говорити про існування певної 
мережі взаємозалежностей, існуючих між ідентичностями державних 
та наддержавних акторів у рамках окремої системи міжнародних 
відносин. Їхня взаємодія та взаємний вплив сприяє конструюванню 
зовнішньополітичної ідентичності наддержавного актора, одночасно 
уможливлюючи реструктуризацію існуючих ідентичностей держав, 
котрі, відповідно, мають здатність до варіювання наявного рівня взаємних 
інтеракцій, перебуваючи у складі такого утворення.   
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У статті досліджується феномен міжнародно-політичного 
лідерства США в сучасній системі міжнародних відносин. 
Показано, що, не дивлячись на серйозні виклики лідерству США, 
Америка залишається беззаперечним лідером в економічній, 
політичній, науково-технологічній та військовій сферах.

Ключові слова: США, лідерство, гегемонія, баланс сил, 
міжнародна система, домінування, сила.

The phenomenon of USA’s international and political leadership in 
modern system of international relations is examined in the article. 
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It is shown that, despite the serious challenges to the leadership of 
USA, America is still the undisputed leader in the economic, political, 
scientific, technological and military spheres. 

Keywords: USA, leadership, hegemony, balance of forces, the 
international system, dominance, power.

В статье исследуется феномен международно-политического 
лидерства США в современной системе международных 
отношений. Показано, что, несмотря на серьезные вызовы 
лидерству США, Америка остается бесспорным лидером в 
экономической, политической, научно-технологической и военной 
сферах.

Ключевые слова: США, лидерство, гегемония, баланс сил, 
международная система, доминирование, сила.

Закінчення біполярного протистояння в ході холодної війни призвело до 
руйнування напруженої, але стабільної міжнародної системи, що існувала 
тривалий час. Сучасна міжнародна політична ситуація демонструє 
домінування Сполучених Штатів Америки і дозволяє зробити висновок про 
формування держави-гегемона, проте питання про розподіл політичного 
впливу в сучасних міжнародних відносинах і перспективах зміни 
співвідношення сил у майбутньому є дискусійними. При цьому сучасна 
система міжнародних відносин залишається нестабільною, а лідерство 
США піддається випробуванням множинністю та строкатістю учасників 
міжнародних відносин. Таким чином, стає актуальним аналіз розстановки 
сил у міжнародних відносинах і перспектив лідерства США [1].

Метою статті є дослідження сучасних та прогнозних тенденцій 
лідерства на міжнародній арені в цілому та лідерства США зокрема.

Глобальний характер змін, що відбуваються в світі, дозволяє говорити 
про трансформацію сучасної системи міжнародних відносин. З одного 
боку, новій системі міжнародних відносин притаманна велика ступінь 
раціональності, що проявляється у прагненні глобального лідера США 
регулювати міжнародні відносини на основі власних уявлень і інтересів. 
З іншого боку, світове співтовариство є свідками зростаючої хаотичності 
міжнародних відносин, що випливає з самої природи міжнародної 
системи. При цьому хаотичність розвивається як противага тенденції до 
жорсткої раціоналізації та впорядкованості. Поєднання цих двох тенденцій 
призводить до трансформації „класичних” міждержавних відносин в те, 
що на початку XXI століття отримало назву „світова політика” [2]. Під 
впливом децентралізації світової системи сучасна міждержавна ієрархія 
стає менш жорсткою. Але її розм’якшення йде не тільки і не стільки 
по лінії зміни співвідношень можливостей між провідними державами. 
Прогнозоване зменшення впливу США може відбуватися не в результаті 
захоплення, скажімо, Китаєм місця лідера, що належить сьогодні 
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Сполученим Штатам, а за рахунок обмеження ефективності політики 
США „зонами неприйняття” невдоволеними державами, що розвиваються.

На сьогодні констатуємо, що країни Азії не лише нарощують здатність 
„м’яко бойкотувати” політику великих держав, а й вчаться впливати 
на цю політику „зсередини” самих великих країн за рахунок міграції 
азійського населення в держави-лідери, зокрема в США та використання 
мігрантами різноманітних форм тиску на приймаючі країни. Саме по собі 
виникнення „зон неприйняття” (наприклад, в особі частини ісламського 
світу) неоліберальної демократії, що нав’язується США, є симптомом 
появи в міжнародній системі свого роду „всесвітнього підпілля” - яке і 
повинно було рано чи пізно виникнути в „світовому суспільстві” як реакція 
на репресії „світового верху” [3, c. 388].

На думку відомого американського вченого Дж. Айкенбері, лідерство 
являє собою владу або силу. Здійснювати лідерство - значить змушувати 
інших робити те, що в іншому випадку вони робити не стали б. Лідерство 
передбачає можливість одного прямо або побічно формувати інтереси 
і впливати на дії іншого [4, c. 390]. „При цьому вплив і формування 
інтересів іншого необов’язково відбувається силовим шляхом”, - зазначає  
Ф. Белоу, а також може відбуватися за допомогою ідеологічного тиску 
[5, c. 5]. В цьому контексті необхідно зазначити, що ситуація, при якій в 
системі міжнародних відносин існує суб’єкт, „що є досить сильним, щоб 
стверджувати основні правила, що регулюють міжнародні відносини”  
[6, c. 32], отримала назву „гегемонії”.

За своєю суттю і якісним характеристикам поняття „лідерство” і 
„лідер” схожі з поняттями „гегемонії” і „гегемона”, за винятком асоціації 
останніх з „домінуванням”, що надає їм негативну конотацію. Однак така 
асоціація представляється не зовсім правильною. „Домінування” є лише 
одним з різновидів гегемонії або лідерства і характеризується імперським 
типом поведінки держави. Багато авторів вказують на те, що домінування 
ґрунтується на односторонньому застосуванні сили і як поняття є набагато 
ширшим за змістом, ніж гегемонія [7]. Однак такі автори, як Ф. Белоу та 
Я. Вінер, висловлюють іншу точку зору, згідно з якою гегемонія є лише 
різновидом лідерства (hegemonic leadership), представляючи собою 
жорстку імперську політику держави-лідера [8, c. 233]. По суті, Ф. Белоу 
поєднує поняття „домінування” і „лідерства”, що є не зовсім правомірним. 
Автор вважає, що вживання термінів гегемонії та лідерства в якості 
синонімів припустимо.

Ґрунтуючись на визначенні гегемонії, запропонованому Р. Гілпіним, 
можна в якості однієї з найважливіших характеристик лідерства 
виділити наявність у потенційного лідера матеріальних ресурсів [9]. 
Деякі автори пропонують також звернути увагу на здатність суб’єкта 
впливати за допомогою політичних ідей, тобто ідеології. На думку відомих 
вчених І. Валлерстайна і Б. Рассета, держава повинна володіти не тільки 
можливостями - матеріальними, організаційними та ідеологічними, - 
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а й бажанням здійснювати лідерство [10, c. 535]. На жаль, у науковій 
літературі спостерігається деяке сум’яття з приводу визначення цієї 
поведінкової складової лідерства. Проблема полягає в тому, що існує 
теоретична і практична складність визначення поведінкового параметра, 
який залежить від сприйняття суб’єктом навколишнього світу.

Згідно з визначенням І. Валлерстайна, основною ознакою держави-
гегемона є настільки значний вплив, що союзники гегемона опиняються 
у становищі клієнтальних держав, а противники гегемона займають 
оборонну позицію [11, с. 97]. Це визначення застосовне до сучасного 
становища США у міжнародних відносинах. Світ, в якому існує гегемонія 
(однополярний світ), є досить стабільним, оскільки домінування однієї 
держави припиняє боротьбу інших держав. І. Валлерстайн підкреслює, 
що мова йде виключно про збройну боротьбу, в той час як інші форми 
протистояння можуть зберігатися [11 с. 327]. Гегемонія є наслідком 
природних політичних механізмів, однак ті ж закони, які призводять до 
формування гегемонії, не дозволяють положенню гегемона закріпитися 
назавжди. Гегемонія є однією із стадій приблизно столітнього циклу 
розвитку міжнародної системи, яка триває близько 25-50 років  
[11, с. 347-350].

Завдяки залученню міжнародних інституцій у процеси регулювання 
відбувається легітимація нового типу лідерства. Це надає структурі 
міжнародних відносин схожість з „плюралістичною однополярністю”, 
яка являє собою міжнародну ситуацію, де хоча і присутній лідер, але 
його лідерство ґрунтується на визнанні з боку інших суб’єктів світової 
політики. Важливість легітимності лідерства підкреслюють Дж. Айкенбері 
і Ч. Купчан [12], стверджуючи, що легітимація відносин лідера з іншими 
суб’єктами має принципове значення для стабільності існуючої системи 
міжнародних відносин, тому що сприяє створенню режимів та інститутів, 
з одного боку, і визнанню лідера – з іншого.

Саме так відбувається легітимація лідерства США у відносинах з 
іншими державами. Як зазначає відомий російський вчений А. Багатуров, 
„джерелом напрямних імпульсів у світовій політиці виявляються не 
одноосібно США, а Сполучені Штати в щільному оточенні країн „сімки”, 
крізь призму або фільтри якої переломлюються, стаючи більш помірними, 
так чи інакше, змінюючи свою спрямованість, власне американські 
національні устремління” [13, c. 28].  Сучасна форма лідерства може бути 
названа інституційною гегемонією [14], що поєднує в собі дві різновекторні 
тенденції розвитку сучасного світу: раціональну та стихійну. Раціональний 
початок веде до становлення одноосібного лідерства США; стихійний, 
вносячи якийсь елемент хаотичності, ініціює процес самоорганізації, 
який на практиці втілюється в розвитку і зміцненні міжнародного 
співробітництва [13, c. 39].

Односторонній характер дій США на світовій арені дозволяє говорити 
про те, що зростає значення індивідуального лідерства в міжнародних 
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відносинах. Однак дана тенденція розкриває лише частину дійсності. 
Ретроспективний аналіз механізмів регулювання міжнародних 
відносин вказує на їх поступальний розвиток у бік збільшення ступеня 
інституціоналізації. Тому в довгостроковій перспективі спостерігається 
тенденція до становлення інституційної гегемонії як основи регулювання 
сучасних міжнародних відносин. Разом з падінням радянського блоку 
зник головний суперник лідерства США, а новий світовий полюс, 
який може відновити відносно стабільний баланс сил і прийти на зміну 
однополярності, ще не активізувався. З цієї причини з початку 90-х рр. 
ХХ ст. відбулося різке посилення позицій „Pax-Americana” у світі. Свого 
апогею ця тенденція досягла після подій 11 вересня 2001 р.; остаточно 
закріпленню домінування США у взаємозалежному світі і завершенню 
створення „Pax-Americana” до осені 2001 року „перешкоджала” 
відсутність „спільної загрози”, фактора, який у період „холодної війни” був 
необхідний для єдності створюваної США системи „відкритих дверей” і 
використання відповідних зовнішньополітичних інструментів. Відсутність 
даного чинника в перше десятиліття після „холодної війни” руйнувало 
атлантичну солідарність, оскільки „без ворожої сили, загрозливої обом 
сторонам, нитки, що їх зв’язують, ніяк не можуть вважатися надійними” 
[15, c. 35].

Тим часом лідерство у світовій системі не обов’язково передбачає 
наявність тільки одного лідера. Наявність лідерських якостей 
характеризується насамперед найвищою (за критеріями свого часу) 
здатністю країни або кількох країн впливати на формування міжнародного 
порядку в цілому або його окремих фрагментів. У колі лідерів може бути 
своя ієрархія.

З позицій лібералізму функцію лідера можна описати як здатність 
нести відповідальність за формування світового порядку, сприяти чи 
перешкоджати загальної гармонії міжнародних відносин. З позицій 
політичного реалізму лідерство визначається жорсткіше - здатність 
нав’язати свій інтерес в якості інтересу групового (загальносвітового, 
регіонального). Великі держави в історичному значенні - це держави-
лідери, клас міжнародних гравців, який негласно або гласно присвоюється 
залежно від характеру ролі тієї чи іншої країни в міжнародному порядку. 

Історично відносини лідерів складалися непросто: критерії лідерства 
рухливі, а позиції країн можуть швидко слабшати або руйнуватися. 
Лідерські амбіції характерні для великого кола держав, а ревнощі до 
чужого лідерства є настільки ж конфліктогенними, наскільки агресивними 
є реакції всіх лідерів разом на спроби будь-яких інших країн оскаржити 
лідерство. До настання ядерної епохи за лідерство було прийнято воювати, 
причому регулярно [3].

Для забезпечення стійкого положення гегемона необхідна легітимація - 
визнання справедливості існуючого світового порядку більшістю основних 
політичних акторів [13, с. 347]. У сучасних міжнародних відносинах 
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домінування США регулярно оскаржується, а право США на місце 
гегемона піддається сумніву. Для значної кількості учасників міжнародних 
відносин і населення цих країн США асоціюються з пропагандою західного 
способу життя, демократії і світського універсалізму. Це провокує 
консервативну реакцію серед як ісламістів, так і європейських вкрай 
правих партій, яка виражається у відторгненні цінностей світського 
демократичного суспільства. [16, с. 67-68]. Не визнаючи легітимність 
положення гегемона, представники цих спільнот відкидають й самі 
соціально-політичні цінності, на яких ґрунтується його державний устрій. 
Це виводить конфлікт за рамки простої незгоди з правом гегемона на 
лідерство і надає йому нову якість цивілізаційно-культурного конфлікту. 
Реакція на гегемонію є однією з причин протистояння західної і не-західної 
цивілізацій, про який говорять прихильники поліцивілізаційного підходу. 
При цьому протистояння гегемонові об’єднує різнорідних супротивників, 
які часто не мають нічого спільного [17, с. 40].

Російський учений Н. Масон вважає, що положення США як гегемона в 
сучасних міжнародних відносинах стає все більш нестійким, що пов’язано 
з низкою внутрішніх чинників, таких як політична інерція холодної війни, 
втрата деяких якостей, необхідних для утримання положення гегемона, 
фінансова нестабільність; і зовнішніх - реакція на США, відсутність 
легітимації існуючого світового порядку і, як наслідок нездатність 
США забезпечити при значному руйнівному потенціалі контроль над 
більш слабкими державами. Невизнання легітимності гегемона деякими 
учасниками міжнародних відносин у поєднанні з важливістю його 
стратегічних виборів для нормального розвитку світової системи здатне 
призвести до зростання нестабільності і конфліктності. Поєднання 
цих факторів вже зараз створює ситуацію нестабільності, характерну 
для періоду ослаблення гегемона, і ставить питання про подальший 
перерозподіл сил у міжнародних відносинах [1].

В даний час виділяють декілька підходів до розуміння того, як 
здійснюється регулювання сучасних міжнародних відносин. Отримала 
розвиток концепція однополярного світу. Основним положенням цієї 
концепції є теза про комплексну перевагу Сполучених Штатів над 
своїми потенційними противниками за всіма показниками компонентів 
потужності – економічним, військовим, технологічним, причому як в 
кількісному, так і в якісному відношенні [18, c. 10].

Критики концепції однополярного світу, у свою чергу, показують, що 
для сьогоднішнього світоустрою характерно швидше поєднання елементів 
однополярності (відрив США) і елементів багатополярності (Сполучені 
Штати змушені співпрацювати з іншими сильними державами зважаючи 
на невдоволення їх поведінкою на світовій арені). Таку ситуацію визначають 
як „одно-багатополярність” (uni-multipolarity). Потреба визначити дійсні 
контури світу спонукала російського вченого А. Богатурова висунути 
схему світоустрою, що отримала назву „плюралістичної однополярності”. 
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Ця структура, за словами автора, складається переважно в рамках вектора 
однополярного розвитку, але заломлюючись крізь призму оточення 
США, змінює свою спрямованість, набуваючи елементів багатополярності  
[19, c. 91].

За нинішніх умов говорять і про „безполярність” або „безполюсність” 
(nonpolarity) – концепцію, висунуту ще в 2001 р. російським вченим  
Е. Баталовим. Він підкреслює, що „прийдешній світ не буде – принаймні 
в осяжній перспективі – ні однополярним, яким він бачиться багатьом 
на Заході, ні багатополярним, яким його бажали б бачити деякі російські 
державні діячі та опоненти США в інших країнах” [20, c. 308]. Серед 
західних вчених тільки в 2008 році з’явилася схожа концепція. Вона 
пов’язується в основному з роботами Р. Хаасса. Він визнає, що „період 
стабільної однополярності закінчився, і світ вступив в епоху безполюсного 
порядку, що характеризується дифузією сили і впливу, а також 
зростанням числа активних гравців, включаючи недержавних” [21].

Однак не всі дослідники згодні з тим, що в світі відсутні полюси. 
Прихильники концепції поліцентричності світу вважають, що міжнародні 
відносини тяжіють до плюралізації, що супроводжується появою і 
подальшим зміцненням позицій нових акторів на світовій арені. Даний 
процес впливає на становлення нових центрів. Відбувається розмивання 
„панування Америки” [22, c. 55]. Прагнення США не тільки грати провідну 
роль в міжнародних відносинах, диктувати свої умови, а й закріпити 
лідерство в міжнародному праві характеризує їх зовнішньополітичну 
діяльність як однополярну. Основою для моделі однополярного світу 
стала теорія „гегемоністичної стабільності” та концепції рівноваги 
сил. Прихильники концепції однополярного світу вважають, що США 
перевершують інші країни в економічній, технологічної та військовій 
сферах і така перевага сприяє підтримці світу в глобальному масштабі. До 
прихильників цієї моделі відносяться У. Уолфорт, К. Белл, З. Бжезинський.

У зв’язку із загостренням глобальних проблем, появою нових загроз 
безпеці, таких як міжнародний тероризм, розповсюдження зброї масового 
знищення, внутрішні конфлікти через етнічну та релігійну ненависті, 
територіальні суперечки в євроатлантичній зоні, транснаціональна 
злочинність, наркотрафік, проблеми екології, гуманітарні тощо, 
необхідним стало міжнародне співробітництво, пошук рішень у рамках 
багатосторонності. Так, наприклад, не виправдалися надії США на 
одностороннє вирішення проблем в Афганістані та Іраку [23]. Формування 
нового світопорядку виявилося складним і суперечливим процесом. 
Можливо, це свідчення глибинних змін у системі міжнародних відносин, 
що вимагають відмови від стандартних схем і уявлень про форму  
світопорядку [24, c. 10].

На думку українського вченого А. Ірхіна, структурування постбіполярної 
міжнародної системи проходить в умовах, коли США – головний світовий 
гравець, ЄС – центр економічного зростання і процесів політичної 
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консолідації в Євразії, Східна Азія – новий економічний гігант, що 
самостверджуються в нових геополітичних умовах. У коло держав, які 
претендують на лідерство різного масштабу і характеру, поступово 
входять інші держави, що дало підстави експертному співтовариству 
визначити новий блок потенційних держав-лідерів – БРІК – Бразилія, 
Росія, Індія і Китай, іноді розширюваний за рахунок ПАР та БРІКС. 

Таким чином, сучасна перехідна епоха міжнародних відносин 
супроводжується складними і суперечливими процесами співробітництва 
та конкуренції між учасниками міжнародних відносин. За таких 
умов переформатування міжнародної системи проходить розробку, 
концептуальне оформлення, висунення і реалізацію зовнішньополітичних 
проектів суб’єктів глобальної та регіональної політики. Ці проекти 
ґрунтуються на двох підходах - універсалістському і сфер впливу. Перший 
припускає наявність універсального порядку, що формується з одного 
центру. Парадигма сфер впливу передбачає поліцентричну систему - 
великі держави формують зони відповідальності, що засновані на різних 
підходах у сфері безпеки, економіки, державного управління, ідеології 
та культури. При сучасному співвідношенні військової та економічної 
потужності існує значний потенціал конфлікту, коли універсальний 
порядок, заснований на домінуванні США, підривається існуванням 
поліцентричної системи. У процесі розмивання універсального порядку 
регіональні держави входять у протистояння, в тому числі, і військові, з 
США, на які Вашингтон в силу взаємних стримуючих факторів не може 
відповісти симетрично [25].

Окремого від нашої класифікації розгляду заслуговує концепція 
лідерства Дж. Модельскі. Вона опосередковано виконує функції, властиві 
концепції світового лідерства. Ця концепція не має прямого відношення 
до сучасних політичних реалій, однак абстрактні теоретичні положення 
можуть бути застосовані для опису актуальної політичної практики. 
Концепцію світового лідерства Модельскі складно розглядати в контексті 
еволюції прикладних форм концептуалізації, але загальне значення для 
створення інформаційного супроводу лідерства США вона безумовно 
має [26]. На думку Дж. Модельскі, принциповим механізмом еволюції 
глобальної політики є зліт і занепад світових держав. Система лідерства –  
необхідний етап розвитку глобальної політики, в рамках якої виникають 
організації федеративного типу. Таким чином, Дж. Модельскі вказує на 
закономірність феномена світового лідерства та необхідність наявності 
лідера в світовій політиці. Опис етапів розвитку феномена світового 
лідерства має на меті легітимацію дій лідера на кожному з етапів, а 
також створення необхідного розуміння контексту здійснення світового 
лідерства, який приховує в собі природну необхідність останнього.  
Дж. Модельскі представляє майбутнє світового політичного процесу не як 
взаємодію незалежних акторів, а як відносини в рамках єдиної федерації, 
на чолі з лідером, що володіє мережами формальних домінуючих позицій 
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у наднаціональних інститутах. Отже, лідер виходить з тіні і набуває 
формальних і інституціональних важелів впливу у світі [26].

Таким чином, на найближчу перспективу США залишаться 
наймогутнішою силою світового співтовариства. Глобальний економічний, 
технологічний, військовий і дипломатичний вплив США у світі не матиме 
рівних, як серед інших країн, так і серед міжнародних організацій, що 
забезпечить їм виняткове становище в системі міжнародних відносин. 
Весь світ все ще буде бачити в США головного прибічника глобалізації 
і країну, яка отримала від неї найбільшу користь. На світовій арені 
збільшиться кількість важливих гравців, які будуть піддавати 
випробуванню лідерство США, а також тих, що сприятимуть його 
зміцненню: Китай, Росія, Індія, Мексика і Бразилія; регіональні організації; 
багатонаціональні корпорації; некомерційні організації. Прогнозується 
також збільшення антиамериканських настроїв у світі. Однак, на початку 
третього тисячоліття можна говорити про незаперечне лідерство США в 
політичному, соціально-економічному, науково-технічному та військовому 
аспектах. Це дає підстави стверджувати, що Америка керує еволюцією 
міжнародної системи та продовжує залишатися головним актором на 
сучасній світовій арені.
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Стаття присвячена огляду рівнів безпеки та її нових 
різновидів, зокрема співвіднесення цього поняття із питанням 
міжнародної міграції взагалі та на прикладі України зокрема. 
Показано як інтенсифікація міграційних процесів після 1991 р. 
в Україні знаходить своє відображення у нормативно-правових 
актах і законах про національну безпеку країни.

Ключові слова: міграція, безпека, види безпеки, загроза, 
держава. 

 
The article is dedicated to the review of the levels of safety and 

its new varieties, particular the correlation of this term and issue of 
international migration in general and in particular on the example of 
Ukraine. It is displayed how the intensification of migration processes 
in Ukraine after 1991 is reflected in legal regulations and laws about 
national security. 

Keywords: migration, security, types of security, threat, state.
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Статья посвящена обзору уровней безопасности и ее новых 
разновидностей, в частности соотношению этого понятия с 
вопросом международной миграции вообще и на примере Украины 
в частности. Показано как интенсификация миграционных 
процессов в Украине после 1991 г. находит свое отражение 
в нормативно-правовых актах и законах о национальной 
безопасности страны.

Ключевые слова: миграция, безопасность, виды безопасности, 
угроза, государство.

Інтенсифікація міжнародних міґраційних процесів кінця ХХ – 
початку ХХІ ст. співпадає із часом розвитку останнього на сьогодні етапу 
глобалізації, а також накладається на період переосмислення поняття 
безпеки і тому не випадково включається в контекст нових питань, 
пов’язаних із безпекою на різних рівнях. Метою цієї роботи є огляд 
рівнів безпеки та її нових різновидів і співвіднесення цього поняття із 
питаннями міжнародної міграції, а також показано як інтенсифікація 
міграційних процесів після 1991 р. в Україні знаходить своє відображення 
у нормативно-правових актах і законах про національну безпеку країни.  

Питання безпеки у сучасному світі вивчаються, зокрема, Е. Тікнером 
(E. Тikner), П. Циганковим та ін. Проблеми взаємозв’язку міжнародної 
міґрації, імміґраційної політики та безпеки досліджували Ґ. Лодхер 
(G. Loedcher) у своїй публікації „Потоки біженців та міжнародна безпека”, 
Г. Вітковська та С.  Панарін у виданні „Міґрація та безпека в Росії”  та 
ін. Серед українських дослідників дана проблематика, на жаль, не є 
популярною. Стосовно міґраційної політики варто згадати публікації 
І. Цапенко, Н. Владімірової, Е. Стойко, роботу Р. Мюнца та М. Вайнера 
(R. Münz and M. Weiner) „Міґранти, біженці та зовнішня політика”. Немале 
значення має робота В. Ананьїна „Безпека сучасного поліетнічного 
суспільства”. Завершуючи короткий огляд наявних досліджень, можна 
ствердити їх недостатність, що зумовлює необхідність проведення 
подальших комплексних досліджень.

До 1990-х рр. поняття безпеки (особливо національної та міжнародної) 
розглядалось в одному вимірі – військовому і включало в себе нарощування 
військового потенціалу та захист держав від збройного військового нападу 
за його допомогою. Таке уявлення про безпеку з’явилось із зародженням 
різноманітних форм державних утворень й існувало до закінчення 
„холодної війни”, падіння „залізної завіси” та переформатування системи 
міжнародних відносин. Зараз це поняття змінилося і включає більш 
широкий спектр проблем: забруднення навколишнього середовища, 
виснаження природних ресурсів, швидке зростання народонаселення, 
розповсюдження ядерної зброї, наркоманію, організовану злочинність, 
міжнародний тероризм, порушення прав людини, безробіття, бідність, а 
також масові міґраційні рухи [1, с. 187-188].
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У найширшому розумінні безпеку визначають як стан відсутності 
загроз існуванню певної одиниці та реалізації її інтересів, а за наявності 
таких загроз діє ефективний захист від них. Дослідники виділяють три 
основні рівні безпеки: особиста, національна, міжнародна (ґлобальна). 
Отже, „особиста безпека людини – це стабільний стан надійної 
захищеності життєво важливих, законних і приватних інтересів людини, 
прав і свобод, її ідеалів, цінностей від протиправних зазіхань, загроз 
шкідливих впливів будь-якого роду (фізичного, духовного, майнового, 
інформаційного, соціального, економічного, політичного, екологічного, 
військового тощо) за умов збереження і розвитку людського потенціалу та 
підтримання ефективного стимулювання діяльності особи” [2]. При цьому 
наголошуються два основні моменти. Перший пов’язаний із захистом 
інтересів особи від загроз, а другий – із забезпеченням умов і гарантій 
для її розвитку.

Поняття національної безпеки також пов’язане із захистом 
національних інтересів держави у різних сферах та можливістю її 
розвитку. Професор політичних наук в Лондонській школі економіки 
та політичних наук Б. Бузан (B. G. Buzan) виділив п’ять видів безпеки: 
воєнна, соціальна, політична, економічна, екологічна [1, с. 195]. У Законі 
„Про основи національної безпеки України” від 22 липня 2003 року, 
до найбільш важливих сфер життєдіяльності, в яких можливі загрози 
національній безпеці України, віднесені: зовнішньополітична, сфера 
державної безпеки, воєнна сфера та сфера безпеки державного кордону 
України, внутрішньополітична, економічна, соціальна та гуманітарна, 
науково-технологічна, екологічна, інформаційна [3, с. 351].

Поряд із такими, традиційно найбільш досліджуваними видами 
безпеки, як воєнна, економічна, політична, інформаційна, екологічна [4] 
виділяють також інші її види, важливі з огляду на зв’язок питань безпеки 
і міжнародної міґрації, а саме: безпеку демографічну, етнокультурну, 
безпеку етнонаціональної спільноти. Досить нове поняття „демографічна 
безпека”, як один із видів національної безпеки означає захищеність 
генофонду народу від різноманітних негативних впливів і створення 
сприятливих умов для його існування, розвитку і самореалізації [5, с. 519]. 
Необхідність введення в науковий обіг цього нового поняття викликана 
через глибоку демографічну кризу, що охопила багато країн світу на 
різних континентах. Для цілих регіонів стали характерними погіршення 
здоров’я населення, зростання смертності, падіння народжуваності 
і тривалості життя і т. ін. Все це створює загрозу генофонду народів, 
призводить до зменшення зростання населення, „старіння нації” тощо.

Безпеку етнонаціональної спільноти можна визначити як стан 
захищеності життєво важливих інтересів і цінностей етнонаціональної 
спільноти, зокрема, її державності, статусу, мови, культури, способу життя, 
економічної та екологічної ніш, звичаїв і т. ін., від внутрішніх і зовнішніх 
загроз. Тут маються на увазі як етноцид і депортація етнонаціональних 
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спільнот, ліквідація їх державності і т. ін., так і дискримінація, насильна 
асиміляція, штучні перешкоди на шляху реалізації своїх прав і т. д.  
[5, с. 498]. Це поняття у дечому перегукується із поняттям етнокультурної 
безпеки, про яке йтиметься дещо нижче.

Міжнародна безпека – стан міжнародних відносин, який виключає 
порушення миру та виникнення реальної загрози розвитку людства, за 
якого народи можуть суверенно, без втручання і тиску ззовні, визначити 
шляхи і форми свого суспільно-політичного розвитку [6, с. 200]. Міжнародна 
безпека розглядається як стан політичних, економічних і інших відносин 
між державами, що виключає загрозу агресії однієї держави (чи групи 
держав) проти іншої держави (чи групи держав) і забезпечує їх мирне 
співіснування на принципах рівноправності, невтручання у внутрішні 
справи одна одної, поваги до національної незалежності і самовизначення 
народів, а також вільного розвитку. Іншими словами міжнародна безпека 
виступає сприятливим зовнішнім середовищем для розвитку держав. 
Основним методом забезпечення безпеки є попередження конфліктних 
відносин за допомогою введення міжнародних обмежень (бар’єрів) на 
певні види діяльності [7]. У дослідженнях міжнародної безпеки існують 
різні школи, так, наприклад школа реалізму, спрямованого на створення 
загроз (offensive realists) стверджує, що безпеку гарантує тільки 
нарощення власної могутності; школа реалізму, спрямованого на захист 
(defensive realists) говорить про те, що акумулювання занадто великої 
могутності держави може шкодити їй самій та її громадянам, оскільки 
могутність державі потрібна тільки для захисту, а не для створення 
загроз; за теорією гегемонії стабільності (hegemonic stability theory) 
нерівномірне накопичення потужностей в межах однієї держави веде до 
дестабілізації цілої системи міжнародних відносин. Досить поширеною є 
думка про те, що для забезпечення міжнародної безпеки найважливішим є 
створення системи колективної безпеки на універсальній та регіональних 
основах, що являє собою систему спільних дій усіх держав світу, або 
певного географічного регіону для запобігання й усунення загрози миру 
й придушення актів агресії. Універсальна система колективної безпеки 
ґрунтується на нормах Статуту ООН і передбачає дії держав відповідно 
до рішень цієї організації [8]. 

Традиційні концепції вивчення міжнародної безпеки були зосереджені 
на використанні сили між націями, з особливою увагою на ролі великих 
держав. Це відображало уявлення про те, що міжнародна безпека 
обов’язково передбачає територіальну цілісність і загроза втратити 
її спричиняє війни. З кінця 1980-х рр. поняття міжнародної безпеки 
почало розмиватися: з’явилися нові концепції, урізноманітнилися 
суб’єкти безпеки, розширився спектр загроз, з’явились нові форми 
реагування на них. В. Мандрагель зазначає, що нові тенденції у розумінні 
міжнародної безпеки суттєво відрізняються від традиційного тлумачення 
за наступними показниками. Об’єкт аналізу – у класичних школах 
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дослідження міжнародної безпеки центром аналізу постає тільки держава, 
що не дозволяє розглянути зміст загроз особистості, соціальним групам, а у 
модерних підходах до міжнародної безпеки враховується безпека людини, 
що дозволяє аналізувати ту шкоду, яку може спричинити держава своїм 
громадянам). Характер загрози – оскільки традиційно основою аналізу 
виступає держава, то реальною визнається лише зовнішня загроза, 
що виходить від іншої держави і нехтуються загрози, що виходять із 
середини держави, зокрема такі, як політичні репресії, громадянські 
війни, заворушення та дискримінація, невмотивоване насильство, 
нелегальна імміграція, поширення наркотиків, організована злочинність; 
нові підходи щодо дослідження міжнародної безпеки розглядається 
весь спектр загроз. Засоби реагування на загрози – традиційно до таких 
засобів відносять нарощування військової могутності; сучасні дослідники 
натомість розглядають невоєнні засоби на тлі всього спектру альтернатив. 
Довгострокові потенційні загрози – традиційні концепції не приділяють 
увагу довгостроковим потенційним загрозам, наприклад, такими, як СНІД, 
нові ж підходи приділяють, оскільки невоєнні загрози можуть спричинити 
катастрофічні збитки [9].

В цілому зміни в середовищі безпеки характеризуються зростанням 
невійськових загроз і трансформацією структури безпеки. При відносному 
зниженні ваги і зменшенні значення військового і оборонного компонентів 
відбувається наростання загроз життєзабезпеченню системи як на рівні 
особи, держав, так і в ґлобальному масштабі. Безпека в традиційному 
трактуванні багато в чому втратила принципове значення, яке вона 
мала раніше для урядів. За словами С. Міллера (S. E. Miller) – головного 
редактора часопису „Міжнародна безпека” („International Security”) – у 
питаннях міжнародної безпеки з часу припинення існування бі-полярної 
системи міжнародних відносин „здійснено цілу подорож від одного світу 
у напрямку до іншого” [4, с. 37]

Зважаючи на значення міжнародної міґрації, можемо зробити висновок, 
що міжнародна міґрація сьогодні є одним із найбільших викликів безпеці 
на всіх рівнях, і тут маємо на увазі такі види безпеки як етнокультурна, 
демографічна, соціально-економічна, політична.

Поняття безпеки часто пов’язується із проблемою охорони кордонів. 
Охорона кордонів, своєю чергою, розглядається із позицій двох основних 
підходів – реалізму та глобалізму. Перший підхід традиційно пов’язує 
безпеку загалом із військовою безпекою і охороною кордонів від воєнних 
загроз, стверджуючи, що держави створюють військові конфлікти, але 
й самі держави та їхні кордони є наслідками міжнародних військових 
протистоянь. З цієї точки зору, основна загроза безпеці є зіткнення держав. 
Другий підхід є досить новим і в його межах йдеться про зменшення ролі як 
самих національних держав, так і їхніх кордонів та збільшення ролі загроз 
з боку акторів не макрорівня, якими є держави, а мезо- та мікрорівня (осіб 
та груп осіб).
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П. Андреас (P. Andreas) вводить такий термін, як „прихований 
(потаємний, неявний) транснаціональний актор” (ПТА) (clandestine 
transnational actor – CTA), тобто недержавний актор, що діє перетинаючи 
кордони національних держав, порушуючи державні закони та норми 
міжнародного права і прагне уникнути юридичного переслідування. До 
числа таких ПТА належать, зокрема, групи та особи, котрі здійснюють 
перетин кордонів з метою терористичних атак, торгівлі людьми, 
перевезення наркотиків, контрабанди, а також нелегальні мігранти та 
біженці. Не можна стверджувати, що ПТА є зовсім новим явищем. Вони 
існують відтоді, відколи існують кордони держав, проте, за останні 
десятиліття під впливом ґлобалізаційних процесів змінилися форми 
їх організації; методи і швидкість перетину кордонів; закони і правові 
норми, які вони порушують; засоби протидії їхній діяльності; громадське 
сприйняття діяльності ПТА [10].

З огляду на рід діяльності ПТА, тривалий час вони вивчались 
здебільшого криміналістами та спеціалістами з кримінального права і не 
визнавались суб’єктами/об’єктами міжнародної політики та безпеки. Крім 
того, біженці та міґранти загалом часто сприймаються як об’єкт діяльності 
міжнародних благочинних організацій, а не як проблема політики та 
безпеки. Однак масові міґрації спричиняють міжособистісні конфлікти 
корінного і прийшлого населення, внутрішню нестабільність держави 
прибуття, іноді напруження у її стосунках з державою походження та 
створюють загрозу міжнародній безпеці [10].

Найбільш досліджуваним є вплив міжнародної міґрації на різні 
види національної безпеки. Виділяють три напрямки такої залежності. 
1) Конфлікти із застосуванням сили – те, як міжнародна міґрація сприяє 
виникненню, або підтриманню внутрішніх і міжнародних конфліктів, 
організованій злочинності та міжнародному тероризмові; як загроза 
безпеці розглядаються діаспоральні утворення, що сприяють військовій, 
політичній, правовій нестабільності. 2) „Баланс сил” – те, як міжнародна 
міґрація впливає на економічну, військову, дипломатичну могутність 
держав; мігранти розглядаються як ресурси для досягнення певних 
цілей в економічній сфері, дипломатичних відносинах та як учасники 
військових операцій під прапором країни імміґрації. 3) Державна влада 
та автономія – здатність держави ефективно контролювати свої кордони 
та підтримувати національну ідентичність; мігранти розглядаються як 
об’єкти міґраційної політики, що передбачає заохочення, або обмеження 
імміґрації та селективний відбір імміґрантів, а також як загроза 
традиційній національній ідентичності держави [11].

З нашого погляду, у сучасному світі при зростанні культурних, 
поряд із соціальними, чинників адаптації імміґрантів, власне питання 
єдино визначеної національної ідентичності є одним із найважливіших 
у взаємозалежності безпеки та міжнародної міґрації. Національна 
ідентичність більшості країн вкорінена в історії, культурі, етнічності, 
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расі. Утворюючи культурні анклави у відносно етнічно гомогенній країні 
іммігранти створюють загрозу єдності національної ідентичності. Як 
протиставлення етнокультурно вкоріненій національній ідентичності 
можна навести приклад традиційних іммігрантських країн, що від 
початку створення були полікультурними, але частина науковців 
стверджує, що навіть країни із ідеєю громадянського (civic) націоналізму, 
так само, як і ті, що сповідують етнічний націоналізм страждають 
від розщеплення національної ідентичності через масовий притік 
інокультурних імміґрантів, оскільки вони хоч і полікультурні, проте, 
національну ідентичність базують на інтересах певної етнорасової чи 
культурної групи. Через притік імміґрантів, як представників інших 
країн і культур під питанням стає єдина національна ідентичність, 
єдиний національний інтерес та способи його захисту – єдине розуміння 
національної безпеки. Тому виникає потреба вироблення певних 
ліберальних форм національної ідентичності, що враховують інтереси 
різних, у тому числі і нових, етнокультурних груп, які проживають на 
території країни [11]. Отже, ми підійшли до розгляду ще одного виду 
безпеки, що безпосередньо пов’язаний із питанням міжнародної міґрації –  
безпеки етнокультурної.

Етнокультурна безпека  – „стан стійкого функціонування і 
цілісного відтворення культур основних соціальних суб’єктів/об’єктів 
і їх етнокультурної ідентичності при вільному взаємообміні між ними 
культурними навиками” [12, с. 165]. Прагнення поєднання міжнародної 
міґрації та безпеки (securitization migration) виникає тоді, коли в 
розвинених державах (зокрема Європи) з’являються чисельні групи 
етно-, расово- та культурно відмінних імміґрантів (з Азії та Африки). 
Даються взнаки культурні відмінності та під питання ставиться не 
тільки національна ідентичність загалом, а етнокультурні ідентичності 
як корінного населення, так й іммігрантських груп. Нині етнокультурна 
ідентичність перебуває під захистом міжнародного права. Міжнародне 
співтовариство бере на себе зобов’язання з підтримки етнокультурної 
специфіки, особливо специфіки меншин. Це сформульовано в Паризькій 
хартії для нової Європи, яка визнає, що права осіб, що належать до 
національних меншин, повинні повністю поважатися як частина загальних 
прав людини [13; 12, с. 10-11]. Зв’язок міґрації з безпекою – двосторонній, 
проблема „міґрація і безпека” в аналітичному відношенні розпадається на 
дві „підпроблеми”: безпеки общин, суспільств і держав, що зачіпаються 
міґраційними потоками, і безпеки людей, які створюють ці потоки.

В більшості регіонів світу співіснування етнічних груп має історично 
обумовлений характер і тому не несе загрози для їх культур. Тут 
позначається феномен оптимальної міжетнічної дистанції, що історично 
склалась: не перешкоджаючи міжгруповій взаємодії, вона, в той 
же час, забезпечує цілісність і ефективне відтворювання етнічних 
культур, збереження етнокультурної ідентичності, а ступінь безпеки 
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культури того чи іншого народу визначається ступенем його культурної 
самоізоляції. Загрози для етнокультурної безпеки виникають тоді, коли 
відбуваються форсована зміна етнічної структури регіону/держави або 
через різницю в темпах природного приросту груп, що є сусідніми, або під 
впливом міграцій, що змінюючи етнічну структуру, розмивають існуючу 
систему міжетнічних дистанцій, загрожують асиміляцією та втратою 
етнокультурних ідентичностей груп імміґрантів та корінного населення. 
Проблема полягає в тому, як організувати таке співіснування етнічних груп 
і їх культур на одній території, щоб культурний обмін не перешкоджав 
етнокультурному відтворюванню і не породжував хворобливих соціальних 
відхилень. Етнокультурна безпека забезпечується за допомогою 
прогнозу етнокультурних процесів в межах країни чи регіону, у тому 
числі із врахуванням системи цінностей суспільства і підтримується 
за рахунок реалізації етнокультурних прав індивідів, етнічних груп та 
інституціоналізованої державної внутрішньої та зовнішньої політики 
[12, с. 156-165].

Російські дослідники питань міґрації та безпеки Г. Вітковська та 
С. Панарін з колегами визначили чотири етапи розгортання взаємозв’язку 
між міґрацією та етнокультурною безпекою. На початковому етапі вплив 
міґрації виявляється перш за все в зростанні навантаження на робочі місця 
й соціально-культурну інфраструктуру території, в посиленні конкуренції 
на ринку праці. На другому етапі збільшується чисельність міґрантської 
групи, формуються замкнуті етнічні меншини і зростають прояви 
ксенофобії з боку місцевих мешканців. Цей етап впливу етнічної міґрації на 
етнокультурну безпеку найбільш широко представлений в сучасному світі. 
На третьому етапі набувають поширення націоналістичні партії й рухи, 
ксенофобії державного типу, різні форми етнократії, утиски статусу або 
негласне витіснення „чужинців”, проведення етнічних виселень і чисток. 
У відповідь групи імміґрантів проводять етнополітичну мобілізацію, а 
конфліктна ситуація має тенденцію переходити в насильницьку стадію. 
На четвертому етапі можливий перехід до військових форм міжетнічного 
протистояння, що стає наслідком того, що одна з конфліктуючих етнічних 
груп виступає з гаслами сепаратизму або добивається зміни державних 
кордонів  [12, с. 158-164].

М. Романюк вважає, що міґраційна політика держави має передбачати 
систему правових, адміністративних, організаційно-фінансових заходів, 
а також інформаційне забезпечення урядовими структурами та 
громадськими організаціями і об’єднаннями упорядкування міґраційного 
простору, регулювання міґраційного руху населення з позицій 
національних пріоритетів, кількісного та якісного складу міґраційних 
потоків, їх соціальної, демографічної та економічної структури  
[14, с. 57]. Крім того, для забезпечення безпеки на більш регіональному 
чи глобальному рівні важливою видається співпраця країн, що мають 
успішну міграційну політику у напрямку оптимізації міґраційних 
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потоків та задоволення інтересів імміґрантів, приймаючих суспільств та 
міжнародного співтовариства. Варто зазначити, що на сьогоднішньому 
етапі для розв’язання проблем безпеки, пов’язаних із міжнародною 
міґрацією все частіше міграційна політика виходить за межі традиційного 
контролю (обмеження або заохочення) міґрації чи досить інноваційного 
для більшості країн запровадження програм соціокультурної інтеґрації 
імміґрантів. Набувають поширення альтернативні підходи до міграційної 
політики.

Ключові зміни в міґраційній політиці виявляються в розширенні 
діапазону її дії. Разом з оновленням її традиційних напрямів – 
міґраційного контролю і інтеґрації прибулого населення, в неї все більш 
активно включаються такі засоби як зовнішня допомога, прямі іноземні 
інвестиції, а також заходи зовнішньої і зовнішньоторговельної політики, 
які здатні стримувати еміґрацію з країн - основних донорів населення, 
попереджувати появу нових людських потоків. Одним з найважливіших 
методів регулювання трудової імміґрації є укладення міжнародних угод: 
багатосторонніх, що в основному реґламентують права міґрантів, чи 
двосторонніх, які встановлюють розміри міґрації і її організаційні форми, 
реґламентують перебування міґрантів.

Існує низка заходів так званої превентивної міґраційної політики, що 
спрямована на попередження міґраційних рухів і покликана впливати на 
потенційних міґрантів. До таких заходів відносяться, зокрема, наступні. 
Зовнішня допомога – надається розвинутими державами та міжнародними 
організаціями у формі фінансово-економічної і технічної підтримки 
країн з економікою, що розвивається і перехідною економікою. Географія 
зовнішньої допомоги досить чітко відображає геополітичні інтереси держав –  
її донорів, а до числа головних її реципієнтів відносяться, як правило, 
країни, з яких відправляються найбільші потоки міґрантів в держави-
помічники. Але сама по собі зовнішня допомога не може вирішити проблеми 
економічної відсталості, безробіття і еміґрації, проте вона здатна створити 
умови для необхідних суспільних змін. Вирішити еміґраційне питання 
можуть тільки безпосередньо країни, що експортують населення. Якщо 
така країна не вважає за потрібне обмежувати еміґрацію, ефект допомоги 
буде тимчасовим. Прямий ефект зарубіжних інвестицій викликається 
створенням робочих місць як в самих зарубіжних філіях ТНК, так і в 
пов’язаних з ними національних підприємствах і секторах, виявляється 
в зменшенні еміґрації, породжуваної безробіттям і убогістю. Непрямий 
вплив здійснюється через стимулювання зростання і модернізацію 
всієї економіки, в яку робляться інвестиції, завдяки впровадженню 
нових технологій, організаційних і управлінських ноу-хау, підвищенню 
кваліфікації робочої сили і полегшенню доступу цих країн на світові ринки 
і проявляється в скороченні кількості осіб, що раніше планували від’їзд 
за кордон з міркувань зайнятості і заробітку. Лібералізація зовнішньої 
торгівлі полягає, зокрема, в заохоченні експорту продукції певних 
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галузей із країн, що розвиваються (донорів міґрантів) та відображаються 
в угодах про преференційну торгівлю. Що ж стосується попередження 
неекономічної міґрації, а політичної і, перш за все, міґрації біженців, що на 
сьогоднішній день є особливо актуальною, то в цьому випадку найдієвішим 
превентивним заходом є запобігання та врегулювання конфліктів 
(внутрішніх чи міжнародних). Протидія чинникам, що породжують 
конфлікти супроводжується допомогою їх жертвам і забезпеченням 
влаштування біженців, а також наданням цільової допомоги всьому 
населенню країн і районів, що знаходяться в надзвичайному стані [15]. 
Треба відзначити, що заходи попереджувальної міґраційної політики 
є лише допоміжними в регулюванні процесів міжнародної міґрації. 
Основними ж залишаються традиційні заходи контролю (заохочення, 
або обмеження) міґраційних потоків тією чи іншою країною за допомогою 
національного імміґраційного законодавства, а також програми спрямовані 
на інтеґрацію іммігрантів.

Проголошення незалежності України у 1991 р. одним із своїх наслідків 
мало залучення її у глобальні процеси, зокрема, і в міжнародну міґрацію. 
Інтенсивні міґраційні процеси на теренах нашої країни є масштабними 
за своїми розмірами та важливими з огляду на їх соціальні наслідки. 
Міґраційні проблеми зараз дуже гостро стоять для нашої держави, 
оскільки до країни проникають міґранти з менш розвинених країн. 
Поступово зростає кількість імміґрантів, які цілеспрямовано осідають 
на території України. Причинами цього є щораз жорсткіша імміґраційна 
політика і зростання антиімміґрантських настроїв у багатьох європейських 
країнах, а також підписання договору про реадмісію з Україною.

Разом з тим Україна виступає насамперед країною-донором трудових 
міґрантів. За даними різних досліджень їхнє число коливається від 1,5 до 
4,5 млн осіб [16; 17]. Імміґрація в Україну також є доволі значною, хоча як 
і в попередньому випадку, її справжні розміри не відомі. Згідно з деякими 
даними  на території України перебуває від 5,1 млн до 6,8 млн міґрантів 
із невизначеним правовим статусом [18]. Ця країна – це переважно 
транзитна територія для мігрантів, які планують потрапити в країни 
Західної Європи, а також тих, хто мігрує в Російську Федерацію. За даними 
Світового банку „міґраційні коридори” Російська Федерація – Україна 
та Україна – Російська Федерація займають другу і третю позицію за 
кількістю та інтенсивністю міґраційних процесів після „коридору” США –   
Мексика станом на 2010 рік [19, p. 5].

На законодавчому рівні в Україні є більше двадцяти національних і 
міжнародних законодавчих актів, які регулюють питання міґрації. Часто 
вони не стикуються між собою, і більшість норм у них вже застаріли. 
Левова частка з них стосується сфери державної міґраційної політики 
і політики національної безпеки. У вже згаданому Законі України „Про 
основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 р. в редакції 
від 18.05.2013 р. „міґраційна політика” виступає як одна із складових 
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поняття „національна безпека”. В статті 7 цього Закону нелегальна 
міґрація займає третє місце в переліку загроз національним інтересам 
і національній безпеці України після „поширення зброї масового 
ураження і засобів її доставки та недостатньою ефективністю існуючих 
структур і механізмів забезпечення міжнародної безпеки та глобальної 
стабільності” [20]. Серед основних напрямків державної політики у сфері 
державної безпеки є „участь України в міжнародному співробітництві у 
сфері боротьби з міжнародною злочинністю, тероризмом, наркобізнесом, 
нелегальною міграцією” [20]. У Стратегії національної безпеки України 
„Україна у світі, що змінюється” від 12 лютого 2007 р. „нелегальна 
міграція” згадується серед „загроз що стають дедалі інтенсивнішими, 
охоплюють нові регіони і держави” [21]. „Нелегальна міграція” тут 
займає четверте місце після поширення зброї масового ураження, 
міжнародного тероризму і транснаціональної організованої злочинності. 
До безпосередніх зовнішніх викликів національній безпеці України згідно 
Стратегії належать в тому числі „недосконалість державної політики 
у сфері міграції, неефективність системи державного регулювання 
міграційних процесів, що не забезпечують належний захист прав та 
інтересів громадян України, які працюють за кордоном, не створюють умов 
для допуску іммігрантів в Україну відповідно до її національних інтересів, 
для належної інтеграції іммігрантів в українське суспільство” [21]. Одним 
із основних завдань політики національної безпеки згідно цього документу 
є зменшення еміґрації українців за кордон та повернення трудових 
міґрантів в Україну. У Стратегії міжнародної миротворчої діяльності 
України від 15 червня 2009 р. одним із наслідків збройних конфліктів, що 
представляють пряму загрозу національній безпеці держави є масовий 
відтік біженців, та нелегальна міґрація [22]. 

У річній національній програмі співробітництва Україна-НАТО від 
19 квітня 2012 р. пріоритетним напрямком співробітництва у соціальній 
сфері є трудова міґрація, а в безпековій – боротьба з нелегальною 
міґрацією і торгівлею людьми. В рамках боротьби з тероризмом йдеться 
про „припинення використання терористичними організаціями каналів 
незаконної міграції” [23]. Метою нещодавно прийнятої Концепції 
державної міграційної політики серед іншого є „підвищення рівня 
національної безпеки шляхом запобігання виникненню неконтрольованих 
міграційних процесів та ліквідації їх наслідків, узгодження національного 
законодавства у сфері міграції з міжнародними стандартами” [24]. 
Ще одним стратегічним напрямком діяльності є боротьба з проявами 
ксенофобії й расизму і запобігання торгівлі людьми [24]. Поява цього 
напрямку позитивно оцінюється експертами, оскільки у попередній версії 
концепції його не було [25]. 

Аналіз ключових правових документів вказує на те, що міґраційні 
рухи як чинник загрози національній безпеці чи інтересам України 
присутні у цих документах і, навіть більше, часто належать до ключових 

222



чи пріоритетних питань, які вимагають вирішення/контролю. Міґраційні 
процеси пов’язані як з імміґрацією в Україну (відсутність належної 
інтеґраційної політики щодо імміґрантів), так і з еміґрацією з України 
(трудова міґрація, що спричинює відтік населення). Нелегальна міґрація, 
як форма міґрації з огляду на правовий статус міґранта, присутня 
в обох вимірах. Тут йдеться і про нелегальний в’їзд в Україну і про 
відсутність внормованого правового статусу в більшості українських 
міґрантів за кордоном. Окремо варто відзначити небезпечні наслідки 
можливих локальних збройних конфліктів, що можуть порушити 
цілісність державних кордонів, спровокувати масовий наплив біженців 
й нелегальних міґрантів та неконтрольоване поширення як звичайної 
так і зброї масового ураження внаслідок цих процесів. Це видається 
особливо актуальним через присутність „замороженого” військового 
конфлікту на кордоні України (між Придністровською Молдавською 
Республікою і Молдовою). „Прозорий” кордон з Росією, Білоруссю та 
Молдовою у поєднанні із географічним розташування України робить 
її привабливою транзитною територією для поставок зброї, наркотиків, 
іншої контрабанди і людей (як нелегальних міґрантів, так і терористів) 
далі на Захід (переважно до Європи). 

У тому ж, що стосується взаємозв’язку міжнародної міґрації та 
безпеки підсумуємо наступне. Міґрація розглядається як загроза безпеці 
лише починаючи із останніх десятиліть ХХ ст. Це пов’язано, по-перше, 
із розпадом бі-полярної системи міжнародних відносин та зміною 
орієнтирів у питаннях безпеки – зміною уявлення про характер загроз 
безпеці. До останніх сьогодні включають не тільки військові чи економічні 
загрози, а також і діяльність різного роду ПТА, до яких і належить 
значна частина міґрантів. По-друге, міґрація стала чинником безпеки 
через збільшення кількості та розмаїтості іноетнічних груп імміґрантів 
у колись відносно гомогенних (в етнічному відношенні) країнах; це 
створило загрози національній безпеці через питання існування єдиної 
національної ідентичності, загрози безпеці етнонаціональних спільнот 
та етнокультурній безпеці приймаючого суспільства і груп імміґрантів.

Сучасна міґраційна політика здебільшого спрямована на елімінацію 
загроз пов’язаних із безпекою, перш за все, національною, а також безпекою 
особистою (громадян країн та новоприбулих членів суспільства імміґрації), 
особливо, якщо йдеться про такий підрозділ міґраційної політики, як 
політика адаптації імміґрантів, яка, судячи із попередньо проведеного 
аналізу [26], хоч і повільними темпами, але все ж розвивається у сучасних 
країнах-рецепієнтах міґрантів. Проте, за умов успішної кооперації у 
питаннях регулювання міґраційних процесів, як традиційними, так і 
превентивними заходами можна говорити про боротьбу із загрозами, що 
несе інтенсифікація неконтрольованих процесів міжнародної міґрації й 
для безпеки на міжнародному (ґлобальному) рівні.
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На основі вивчення та аналізу літератури за темою публікації можна 
стверджувати, що питання взаємозв’язку міжнародної міґрації та 
проблем безпеки на сьогодні залишаються малодослідженими, на відміну 
від проблематики самих міґраційних процесів та проблем безпеки, яка 
протягом довгого часу розглядалась в основному в площині військового 
її виміру. 
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Стратегічне партерство Україна-США: 
становлення та прогноз
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Здійснено теоретичний аналіз стратегічного партнерства 
як типу двосторонніх і такого, що веде до багатосторонніх 
відносин в міжнародному просторі. Розкрито процес розвитку 
стосунків стратегічного партнерства між Україною та США 
від моменту отримання Україною незалежності до сьогодні та 
визначено можливі перспективи. 

Ключові слова: партнерство, стратегічне партнерство, 
партнерство між Україною та США. 

This article highlights the topical question of political analysis 
of strategic partnership as model of bilateral and even multilateral 
partnership in the international space. Determined the process of 
Ukraine-USA strategic partnership development from the moment 
of Ukraine become independent till nowadays. There are also some 
possible perspectives determined.

Keywords: partnership, strategic partnership, partnership between 
Ukraine and the USA.
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Осуществлен теоретический анализа стратегического 
партнерства как типа двусторонних и многосторонних 
отношений в международном пространстве. Раскрыто процесс 
развития взаимоотношений стратегического партнерства 
между Украиной и США с момента получения Украиной 
независимости по сегодняшний день и определено возможные 
перспективы.

Ключевые слова: партнерство, стратегическое партнерство, 
партнерство между Украиной и США.

Проблема пошуку моделей стратегічного партнерства як двостороннього, 
так і багатостороннього характеру в умовах глобалізації міжнародних 
відносин набуває особливого значення. Для нас це питання є актуальним 
ще й тому, що мова йде про українські перспективи побудови стосунків 
із державами-лідерами у цій сфері, зокрема зі Сполученими Штатами 
Америки. Проблемою стратегічного партнерства в українській науці 
займаються В. Жовква [1], Е. Лисицин [2], Г. Перепелиця [3] та ін. Також 
не можна не згадати доробок вітчизняних дипломатів А. Козирєва [4], 
Б. Тарасюка [5] та дослідників Національного інституту стратегічних 
досліджень при Президентові України і Українського центру економічних 
і політичних досліджень ім. О. Разумкова [6].

Аспект проблеми, який порушено в статті, з огляду на динамізм 
у міждержавних відносинах, на темпи якого впливає низка факторів 
суб’єктивного і об’єктивного характеру, зміна позицій політичних сил та 
лідерів, вироблення нових зовнішньополітичних стратегій, стабільність 
і кризовість економічного життя і т.і., а звідси – відсутність можливості 
стовідсоткової її прогнозованості, постійно спрямовує питання перспектив 
стратегічного партнерства у площину теоретичних і прикладних 
досліджень.

Метою статті є спроба визначити можливі перспективи стратегічного 
партнерства США-Україна. 

Будемо вважати, що стратегічне партнерство з одного боку виступає 
як інструмент зовнішньополітичної діяльності держави, а з іншого – як 
модель зовнішньополітичних міждержавних відносин. У першому випадку 
ми заручаємося визначеннями нашого ключового поняття, „стратегічне 
партнерство”, які є у класиків зарубіжної політичної науки, таких, як  
Б. Лідделл Харт, В. Мюррей і М. Грімслі та Дж. Коллінз, а також у 
сучасних російських дослідників – В. Ачкасова, С. Ланцова, М. Лебедєвої,  
П. Циганкова. Відносно того, що стратегічне партнерство може виступати у 
формі моделей міждержавних зовнішньополітичних відносин та думки, що 
українсько-американські міждержавні відносини визначаються як такі, 
що досягли рівня стратегічного партнерства і їх подальших перспектив, 
варто відзначити роботи таких вітчизняних дослідників як, В. Хонін,  
Г. Перепелиця, О. Субтельний.
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Якщо розглядати стратегічне партнерство як співробітництво, то для 
того, щоб це співробітництво мало цей особливий статус необхідно, щоб 
воно керувалося особливим колом інтересів, а саме – відсутністю взаємних 
територіальних претензії, наявністю взаємної прихильності щодо 
принципів територіальної недоторканості та непорушності державних 
кордонів.

Окрім того, стратегічного змісту партнерство набуває завдяки 
створенню політичного, економічного й соціального міжнародного 
середовища, взаємодоповненню й підвищенню динаміки „різних 
соціальних форм господарювання й укладів як у середині країни, так і 
в співпраці з партнером, що врешті-решт повинно стати стратегічним 
спрямуванням трансформації економіки. Отже, стратегічне партнерство 
використовується для досягнення внутрішніх трансформацій вищого 
порядку, яке ставить собі за мету виведення вітчизняної економіки на 
наступний, вищий щабель світового розвитку” [7, с. 188]. Стратегічні 
партнери, кожен зі свого боку, повинні рахуватися з інтересами 
геополітичного і геоекономічного характеру. Поділяючи точку зору, 
існуючу серед вітчизняних дослідників, що до сутнісних складових 
стратегічного партнерства першочергово відносять прозорість відносин, 
високий ступінь довіри співробітництва й довгостроковість відносин, ми 
пропонуємо ще включити ціль побудови моделі стратегічного партнерства 
максимально віддаленої від асиметричної. Звичайно, що це є найбільш 
складним завданням в силу високої конкуренції світових центрів сили.

Отже, узагальнення міжнародного досвіду, позицій експертів і 
парламентаріїв дозволяють нам сформулювати умови і принципи 
встановлення відносин стратегічного партнерства. По-перше, це 
наявність принципово важливих країн-партнерів у стратегічних цілях, 
досягнення яких у межах звичайного співробітництва є не можливим, 
але здійсненним шляхом виведення стосунків на рівень стратегічного 
партнерства. Такими цілями можуть бути: забезпечення господарського 
комплексу життєво важливими ресурсами (енергетичними, товарними, 
фінансовими); забезпечення надійного й безпечного доступу до життєво 
важливих регіонів; сумісне вирішення проблем безпеки (протидія 
організованій злочинності, нелегальній міграції, контрабанді зброї й 
наркотиків, агресивному сепаратизму, тероризму). По-друге, наявність 
загальних поглядів і підходів з ключових проблем міжнародної політики, 
глобального й регіонального розвитку. Стратегічне партнерство передбачає 
поглиблений розвиток міждержавних контактів і, як правило, не в одній, 
а в кількох важливих сферах.

Стосунки стратегічного партнерства будуються на наступних 
принципах:

 • загальна зацікавленість партнерів у плідному співробітництві, 
взаємне визнання відносин стратегічного характеру;
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 • готовність рахуватися з інтересами іншої сторони, йти на компроміси 
задля досягнення стратегічних цілей, навіть якщо такі дії є неоднозначно 
доцільними з точки зору власної вигоди;

 • взаємна відмова від дискримінаційних (більше того – ультимативних) 
дій стосовно один одного;

 • довгостроковий характер партнерських відносин, тобто стратегічне 
партнерство встановлюється не на два-три роки, а на тривалу перспективу;

 • наявність дійових механізмів реалізації такого формату відносин;
 • правове закріплення змісту і механізмів стратегічного партнерства;
 •  дисциплінованість, послідовність і прогнозованість, неухильне 

виконання своїх обов’язків партнерами;
 •  висока ефективність стратегічного партнерства, коли віддачу від 

співробітництва відчувають обидві сторони, до того ж не лише державно-
політичні еліти, а й суб’єкти економічної діяльності, рядові громадяни 
обох країн.

Таким чином, сутністю стратегічного партнерства є наявність 
міждержавної взаємодії, яка дозволяє партнерам, об’єднавши зусилля, 
досягти життєво важливих сфер співробітництва й мати довгостроковий 
характер. Надійність стратегічного партнерства визначається взаємною 
готовністю сторін рахуватися з інтересами один одного, наявністю дієвих 
механізмів реалізації співробітництва, дисциплінованістю партнерських 
стосунків.

Будь-яка держава, яка є стратегічним партнером, у першу чергу 
реалізовує свої цілі за допомогою партнерської підтримки, не полишаючи 
виконувати узяті на себе обов’язки. Практика міжнародного спілкування 
доводить, що „стратегічність”, як окреме поняття має низку ознак, 
особливостей і різновидів. 

Існують випадки, коли для країни не існує іншої форми співробітництва, 
окрім партнерства (випадок могутності партнера). Український дослідник 
Г. Перепелиця визначає це як „асиметричне партнерство”, „позитивні й 
негативні асиметричні стратегії” [3]. Саме тому у поєднанні можливостей 
сильного партнера з намірами держави середньої ланки розбудувати 
відносини стратегічного партнерства є вигідною перспективою для 
обох. Існують й інші варіанти партнерства, зокрема, коли одна з країн 
знаходиться в стані пошуку захисту від зовнішніх загроз своїй безпеці. Це 
спостерігається й у випадку з Україною, яка у пошуку захисних механізмів 
орієнтована на розвинені держави світу. Пов’язано це з одного боку з тим, 
що вона прагне запозичити досвід у побудові соціальної системи, з іншого –  
отримати відповідне визнання своєї міжнародної суб’єктності. 

Якщо визначати, що могло би сприяти стабільному світовому і 
регіональному положенню України, то зважаючи, що США мають 
беззаперечний статус світового лідера, таким стабілізатором для нас є 
україно-американське стратегічне партнерство. Проте, слід зважати на те, 
що ці стосунки, які почали зароджуватися зі встановлення дипломатичних 
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відносин між Україною та США з початку 1992 року, розвивалися 
суперечливо й не стабільно, і США не поспішали включати нас до переліку 
своїх партнерів. 

По-перше, цьому стояла на заваді ситуація з ядерним потенціалом 
України. США акцентували свою увагу на ядерному роззброєнні України, 
яке в умовах політичної ситуації, що склалася у світі й, зокрема, у 
Європі з розпадом СРСР могло мати непередбачувані безпекові наслідки. 
Перестороги американців були викликані частково тому, що вони не 
усвідомлювали, що поведінка України виходить за межі стереотипів 
поведінки інших держав-спадкоємиць радянського минулого. Нерозуміння 
цього факту зародило серед представників офіційного Вашингтону 
думку про існування зовнішньої загрози з боку України. Це привело до 
блокування стосунків з боку США і тривало в часі до моменту приєднання 
її до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І лише завдяки 
американським конгресменам відбулися суттєві зміни у ставленні до 
України. Спеціальний радник держсекретаря США, що відповідав 
за зв’язки з новими незалежними державами, С. Телботт, висловив 
переконання, що „у відносинах з Україною необхідно перенести центр ваги …  
з проблем ядерного роззброєння на широке коло питань співробітництва, 
і на розвиток відносин США-Україна” [8, с. 229 ] . 

Наступними зустрічними кроками поглиблення стратегічного 
партнерства з Україною було надання підтримки (у тому числі й технічної) 
по її вступу до ГААТ/СОТ і створенні системи національного контролю 
за експортом. США ступили на шлях розширення фінансової допомоги 
приватним інвесторам та демонтуванню ядерної зброї, збільшення 
технічної й гуманітарної допоги у подоланні наслідків перехідних процесів 
на шляху до ринкової економіки.

У травні 1995 року Президент США Б. Клінтон з державним візитом 
відвідав Україну. У результаті цих відвідин було прийнято Спільну 
заяву про підтримку з боку США процесів демократизації й ринкових 
перетворень в Україні, її політичного суверенітету й територіальної 
цілісності та інтеграції до євроспільноти.

Варто відзначити, що стратегічне партнерство між Україною та США 
ґрунтується на комплексі спільних цінностей та стратегічних інтересах 
по вирішенню найбільш важливих проблем міжнародного характеру. 
Ці положення відображені в матеріалах українсько-американської 
міждержавної комісії „Кучма-Гор”, створеної у вересні 1996 році, 
яка затвердила себе в якості механізму практичної реалізації основ 
стратегічного партнерства та постійного діалогу по широкому колу питань 
взаємного інтересу.

Стратегічне партнерство Україна-США відображено й у підписанні та 
реалізації Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО та у 
приєднанні України до віденського документу про флангові обмеження, що 
дало можливість Росії розміщувати свої війська на території країн-сусідів 
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(України у тому числі). До кінця 2001 року діяла Угода в галузі комерційних 
послуг щодо космічних запусків із використанням українських ракет-
носіїв, підписана Президентом України Л. Кучмою та віце-президентом 
США А. Гором. Саме ця угода засвідчувала, що Україну було визнано 
ракетно-космічною державою і давала їй право виходу на міжнародний 
ринок космічних запусків.

Аналіз становлення стратегічного партнерства Україна-США показав, 
що останні співробітничали з Україною лише в галузях, де було більш 
вигідно та дешевше, порівняно з іншими державами. Сюди можна віднести 
спільні проекти з науково-дослідними інститутами НАНУ, зокрема проект 
між Інститутом електрозварювання та дослідницькими центрами НАСА 
щодо проведення міжнародного експерименту в космосі по випробуванню 
універсального електронно-променевого інструменту. 

При формуванні моделі стратегічного партнерства між Україною та 
США важливе місце має здобутий Україною суверенітет, її стабільність 
і незалежність. Її геостратегічне розташування в поєднанні із цими 
характеристиками є однією з умов європейської стабільності. На думку 
політолога З. Бжезинського Україна є чинником континентального 
значення, а „стабільність Європи багато в чому залежить … від 
незалежності України” [9]. Необхідно відзначити, що з моменту визнання 
України стратегічним партнером США, модель цього партнерства стала 
більш ґрунтовною, завдяки трансформації пріоритетів зовнішньої 
політики обох держав. Це партнерство є досить впливовим чинником 
євроатлантичного простору, який стабілізує та збалансовує систему 
міжнародних відносин у регіоні.

19 грудня 2008 року держсекретар США К. Райс та міністр 
закордонних справ України В. Огризко підписали „Хартію про 
стратегічне партнерство між США та Україною”. У тексті документу 
зазначено, що держави мають намір розширити масштаб своїх програм 
з питань співробітництва й сприяння обороні й безпеці, запобіганню 
загрозам і сприянню миру й стабільності. Важливим моментом цього 
партнерства мало стати співробітництво щодо відновлення та модернізації 
потенціалу інфраструктури України у сфері видобування та зберігання 
енергоресурсів. У цілому положення Хартії спрямовані на зміцнення 
демократії, активізацію контактів між людьми та розвиток співпраці 
у гуманітарній сфері. Основним механізмом її реалізації є українсько-
американська Комісія стратегічного партнерства, яку очолюють керівники 
зовнішньополітичних відомств обох держав.

У квітні 2010 Президент України В. Янукович і Президент США  
Б. Обама підтвердили стратегічне партнерство між двома країнами 
спільною заявою, де засвідчено наміри вибудовувати стосунки на основі 
Хартії про стратегічне партнерство Україна-США та Комісії стратегічного 
партнерства. Обидва лідери відзначили, що спільними інтересами і 
цінностями їхніх країн є демократія, економічна свобода та благополуччя, 
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безпека й територіальна цілісність, енергетична безпека, співробітництво 
в оборонній сфері, верховенство права й міжособові контакти. На 
сьогодні стратегічне партнерство зі США сфокусоване, передусім, на 
вирішенні завдань зміцнення гарантій безпеки для України та спільному 
протистоянню глобальним загрозам [10].

Проте до нині існують лише мінімальні ознаки того, якою буде справжня 
лінія поведінки США щодо України у випадку успішної реалізації реформ 
і позиції нинішньої української політичної еліти. Перебуваючи 10 травня 
у Вашингтоні, Міністр закордонних справ України Л. Кожара запросив 
держсекретаря Дж. Керрі відвідати цього року Київ з метою проведення 
чергового засідання Комісії стратегічного партнерства на рівні очільників 
зовнішньополітичних відомств.

Отже, не зважаючи на те, що стратегічне партнерство Україна-США 
можемо розцінювати як асиметрично-позитивне, Україна вбачає в 
США політичного партнера, спроможного допомогти стати їй на позиції 
європейського розвитку і гарантувати недоторканність й цілісність. Але, 
потрібно пам’ятати, що вироблення стратегії відносин має відбуватися 
на двосторонній основі, а Україна поки що неефективно використовує 
механізм двостороннього співробітництва. 
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Стаття присвячена порівняльному аналізу політико-правової 
організації місцевого самоврядування в Україні та Білорусі. 
Визначено критерії такого роду аналізу та проаналізовано 
специфіку формування інститутів представницької демократії 
в країнах пострадянського простору. Доведено, що місцеве 
самоврядування в Україні та Білорусі являє собою складну 
гібридну модель, де одночасно поєднуються радянські традиції 
жорсткої вертикальної ієрархії зі демократичними цінностями 
західної версії народовладдя.

Ключові слова: місцеве самоврядування, децентралізація, 
компетентність, місцева громада, представницька демократія.

The article is devoted to the comparative analysis of the political 
and legal organization of local government in Ukraine and Belarus. 
Criteria for this type of analysis are defined and specificity of 
formation of representative democracy institutes in the former Soviet 
Union countries is analyzed. It is proved that the local government in 
Ukraine and Belarus represents complicated hybrid model in which 
the Soviet traditions of rigid vertical hierarchy are at the same time 
combined with democratic values of the western version of democracy. 

Keywords: local government, decentralization, competence, local 
community, representative democracy.
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Статья посвящена сравнительному анализу политико-
правовой организации местного самоуправления в Украине 
и Белоруссии. Определены критерии подобных исследований 
и проанализирована специфика формирования институтов 
представительской демократии в странах постсоветского 
пространства. Доказано, что местное самоуправление в Украине 
и Белоруссии представляет собой сложную гибридную модель, в 
которой одновременно сочетаются советские традиции жёсткой 
вертикальной иерархии с демократическими ценностями 
западной версии народовластия. 

Ключевые слова: местное самоуправление, децентрализация, 
компетентность, местная громада, представительская 
демократия.

Демократичний розвиток та європейська модель державної влади 
запевняють, що найефективнішим механізмом реалізації принципу 
народовладдя залишається інститут місцевого самоврядування. У 
формуванні цього інституту багато в чому успішний досвід показують 
країни Західної Європи, де держава визнає „право і спроможність органів 
місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання 
і управління суттєвою часткою суспільних справ” [1]. На практиці 
це означає, що місцева громада має право на діяльність дещо окрему 
від загальнодержавної, проте вона має суттєві обмеження у правовій 
площині й торкається переважно господарсько-податкової та економіко-
фіскальної її форм. Названа автономія місцевого самоврядування 
показала свою ефективність у країнах Західної Європи і взагалі інститути 
громадського управління тут визнаються однією з найвищих цінностей  
демократії [2, c. 15].

На думку провідного російського дослідника Р. Бабуна, місцеве 
самоврядування на пострадянському просторі залишається ще в стадії 
свого становлення, і досі ми спостерігаємо практику накопичення 
європейського досвіду місцевого самоврядування з метою вироблення 
оптимальної моделі громадянського управління для Україні та  
Білорусі [3, c. 63]. На нашу думку, підписання Україною та Білорусією 
Європейської Хартії місцевого самоврядування хоча й призвело до 
появи одних з найпрогресивніших законодавств у сфері місцевого 
самоврядування, але залишається відкритим питання визначення ролі 
громадянського суспільства у сфері управління, що дозволяє зробити 
висновок о нерозвиненості інститутів представницької демократії на 
пострадянському просторі (включаючи Росію, Казахстан, Киргизстан та 
Туркменістан). Корінь зазначеної нерозвиненості полягає у двох рівнях. 
На першому, підписання Європейської Хартії місцевого самоврядування 
Україною та Білорусією, на наше переконання, стало вимушеним 
кроком, оскільки воно було умовою вступу країн до Ради Європи. Тому, 
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реалізація положень цієї Хартії не була пріоритетною у реформаторів 
України та Білорусії. На практиці це призвело до того, що місцеве 
самоврядування отримало лише декларативний рівень свого існування 
без необхідних економічних та фінансових ресурсів для вирішення 
місцевих проблем. На другому рівні, згідно Європейської Хартії, місцеве 
самоврядування має виступати інститутом громадянського суспільства, але 
в умовах посткомуністичних країн воно є найнижчим рівнем державного  
управління [1]. 

Породженні названою специфікою проблеми досвіду місцевого 
самоврядування перетворює його на структурний елемент державної 
влади, а це в свою чергу вступає в гостру дискусію з загальноприйнятими 
уявленнями про місцеве самоврядування. Складності до невизначеної 
ролі місцевого самоврядування додає висновок вітчизняної дослідниці 
Н. Камінської з приводу відсутності єдиного теоретичного підходу до 
громадянських інститутів управління з двох причин. Перша, кожна країна 
має свій індивідуальний досвід й специфіку самоврядування, друга – 
пострадянський простір демонструє практику не скільки копіювання 
досвіду країн Європи у формуванні місцевого самоврядування, а скільки 
намагання систематизувати певні практики в єдину модель [4, c. 47].

Проте, на наше переконання, варто зазначити, що центральною 
проблемою місцевого самоврядування в Україні та Білорусі є відсутність 
прозорих та зрозумілих правових взаємовідносин між державою і 
місцевим самоврядуванням та місцевого самоврядування з громадянським 
суспільством. Тобто, законодавство України та Білорусі визнає за місцевою 
громадою право на вирішення проблем на місцях, проте ресурсної 
бази, необхідних повноважень органи місцевого самоврядування не  
мають [5, c. 14].

Отже, метою представленого дослідження є вироблення політологічних 
підходів до аналізу політико-правової специфіки організації місцевого 
самоврядування Україні та Білорусі. Наукова новизна дослідження 
полягає в тому, що вперше у вітчизняній політологічній традиції 
здійснюється спроба шляхом комплексного аналізу визначити фактори 
розвитку та ризики для місцевого самоврядування України та Білорусі у 
посткомуністичних умовах їх розвитку.

Місцеве самоврядування як політико-правовий інститут явище 
достатньо давне й бере свій початок з ХІІІ століття нашої ери у країнах 
Західної Європи. У своєму загальному вимірі місцеве самоврядування 
формується з двох принципів – принципів децентралізації (який 
пройшов шлях від релігійної догми до фундаментального принципу 
народовладдя) та принципу деконцентрації (який трансформується ще 
з часів абсолютизму де він означав тотальну ієрархію до сьогодення, де 
він означає інструмент розділення повноважень між рівнями державної 
влади) [6, c. 6-7]. Свій сучасний вигляд інститут місцевого самоврядування 
отримав у появі Магдебурзького права – збірника законів та правил 
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міського устрою міста Магдебурга, яке встановлювало порядок утворення, 
функціональних обов’язків місцевого самоврядування й порядок його 
виборності [5, c. 26]. Місцеве самоврядування у країнах Західної Європи, 
на наше переконання, виступає не скільки політико-правовим інститутом 
представницької демократії, а скільки соціокультурним феноменом у 
основі якого лежить економіко-господарська діяльність місцевої громади. 

У загальному вигляді місцеве самоврядування систематизується 
у теоретичні підходи. Вже згадувана нами провідна українська 
дослідниця з питань місцевого самоврядування Н. Камінська аналізує 
цей досвід крізь призму двох моделей. Перша, англосаксонська 
(муніципальна, громадівська) розглядає місцеве самоврядування 
як представницький орган, обраний населенням, що має право 
„ухвалення рішень, керівництва і контролю”, а головне, в цій системі 
не існує „ієрархії виборних органів в адміністративно-територіальних  
одиницях” [4, c. 37-38]. Друга, континентальна модель, дещо складніша у 
своєму визначенні, оскільки включає в себе ряд регіональних особливостей. 
Так, продовжує Н. Камінська, в цій моделі виділяються скандинавський, 
німецький, романський, латиноамериканський та східноєвропейський 
типи. Провідною особливістю названих типів є наявність „ієрархічної 
піраміди”, тобто, повноваження та функціональні обов’язки місцевого 
самоврядування визначаються шляхом делегування (передачі) 
центральним урядом своїх повноважень на місцях [4, c. 39]. Досвід цих 
двох моделей місцевого самоврядування корисний тим, що в нього вже 
закладено відповідні орієнтири організації аналізованого нами інституту 
громадянського представництва.

Проте, практика місцевого самоврядування України та Білорусі 
дещо інакша від представлених моделей й має в собі окремі специфічні 
риси політико-правової організації управління на місцях. На думку 
Н. Камінської, країни пострадянського простору обрали шлях до так 
званої біполярної моделі місцевого самоврядування. Специфікою 
цієї моделі є те, що в „одній адміністративно-територіальній одиниці 
функціонують система місцевого самоврядування і система прямого 
державного управління” [4, c. 48]. Тобто, місцеве самоврядування тут 
являє собою ієрархічну систему стосунків між центральною владою та 
посадовою особою, яку центральна влада призначає. Названа біполярна 
система включає в себе обрання на вільних та демократичних виборах 
посадових осіб до органів місцевого самоврядування, але коло їх функцій 
та повноважень залишається обмеженим, оскільки названа система не 
відповідає на питання розподілення економічних та фінансових ресурсів 
певного регіону [6, c. 24]. Така система місцевого самоврядування, на 
думку Р. Бабуна, є свідченням того факту, що в умовах пострадянського 
простору, де громадянське суспільство ще не сформоване, державна 
влада являє собою гібридну модель господарювання шляхом об’єднання 
демократичних інститутів за радянською системою їх організації 
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де місцеве самоврядування розглядається як загроза „державної  
стабільності” [3, c. 67]. Названа загроза, продовжує Р. Бабун, є нездатністю 
місцевої громади виконувати свої обов’язки „у відповідальність під  
себе” [3, c. 78]. На наше переконання, наведене вище це лише одна сторона 
проблеми незрілості місцевого самоврядування на пострадянському 
просторі, другою стороною цієї проблеми є активна практика реформаторів 
України та Білорусі поєднати у місцевому самоврядуванні одночасно дві 
системи – радянську ієрархію та демократичні процеси громадянської участі.  
У практичний площині це має наступний вигляд.

В Україні місцеве самоврядування здійснюється на підставі 
Конституції України [7] та Закону України „Про місцеве самоврядування 
в Україні” [8]. І Закон (ст. 2), і Конституція України (ст. 140) визначають 
місцеве самоврядування однаково, а саме – це „гарантоване державою 
право та реальна здатність територіальної громади … самостійно або під 
відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів 
України” [7; 8]. Ключовим аспектом є наявність державних гарантій 
одночасно у двох нормативно-правових актах, але цим державна гарантія 
місцевого самоврядування й обмежується. На наше переконання, ані 
Закон, ані Конституція України не гарантують й не створюють для 
органів місцевого самоврядування жодних умов для реалізації їх права 
на матеріальну й фінансову діяльність (ст. 16 Закону) [8]. 

Корінь названої проблеми криється у правовій колізії, так ст. 16  
п. 2 Закону зазначає, що „матеріальною і фінансовою основою місцевого 
самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, 
позабюджетні цільові (в тому числі валютні) та інші кошти, земля, 
природні ресурси”, п. 6 цієї статті Закону доповнює, що „місцеві бюджети 
є самостійними, вони не включаються до Державного бюджету України, 
бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів” [8]. 
Конституція України (ст. 143, п. 3) у свою чергу зазначає, що „Держава 
фінансує здійснення повноважень органами місцевого самоврядування 
у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або 
шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом 
порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого 
самоврядування відповідні об’єкти державної власності” [7]. Тобто, Закон 
України „Про місцеве самоврядування в України” дещо протирічить 
нормам Конституції України, оскільки в Законі мова йдеться також про те, 
що „рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном 
і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів 
у містах, приймається на місцевих референдумах відповідних районних 
у містах громад” (ст. 16, п. 4) [8], але на практиці вирішальна роль у 
формуванні ресурсної бази продовжує залишатися за державою, оскільки 
це їй гарантує Конституція [7]. Стосовно процедури референдуму, то в 
умовах України вона залишається нерозвиненою, навіть підготовлений 
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Закон „Про референдуми” не знайшов підтримки Венеціанської  
комісії [9]. Таким чином, організація місцевого самоврядування в України 
має невизначений характер. З однієї сторони, держава гарантує місцевій 
громаді право на вирішення місцевих питань на місцях, навіть делегує 
на це певні повноваження, а з іншої, органи місцевого самоврядування 
на виконання гарантованого державою права не мають жодних ресурсів. 

Досвід Білорусії у будівництві місцевого самоврядування взагалі 
є унікальним для країн пострадянського простору. Залишаючись 
унітарною за адміністративно-територіальним устроєм, Білорусь у 
формуванні місцевого самоврядування, на відміну від України, пішла 
дещо іншим шляхом [10, c. 87]. Білоруські реформатори одні з перших 
на пострадянському просторі прийняли у 1991 році Закон „Про основи 
місцевого самоврядування і місцевого господарства БРСР”, який 
багато в чому скопіював ідеї організації місцевого самоврядування з 
Європейської Хартії місцевого самоврядування 1985 році (виборність 
посад, делегування повноважень центральним урядом на місця)  
[11, c. 28-29]. На думку О. Карамішева, Закон орієнтував білоруських 
реформаторів на впровадження принципу субсидіарності (автономії місцевої 
громади) та поставив актуальним питання про систему юридичних гарантій 
місцевого самоврядування, включаючи його судовий захист [11, с. 5]. Проте,  
у 1994 році у Білорусі відбувається відмова від прийнятого у 1991 році 
курсу реалізації Європейської хартії місцевого самоврядування. Редакція 
Конституції Білорусі від 2000 року перетворила місцеве самоврядування 
на продовження державної влади виділяючи в ньому два рівні:

 • місцеве управління (діяльність місцевих виконавче-розпорядних 
органів влади підпорядкованих безпосередньо Президенту Білорусі  
(ст. 119);

 • місцеве самоврядування (діяльність місцевої Ради депутатів, які 
обираються громадянами країни на 4 роки (ст. 118) [12].

Представлена система місцевого самоврядування більше характерна 
для федеративних систем [10, c. 25], проте досвід Білорусії в цьому 
напрямку вирішив зазначену нами невизначеність українського досвіду. 
Так, на думку М. Кобаса, система самоврядування Білорусі демонструє 
принципи фінансової стабільності та забезпечує значні потреби місцевої 
громади [13, c. 4]. Але, місцеве самоврядування залишається залежним не 
тільки фінансово від держави, а також політично, бо остаточне рішення 
з приводу надання ресурсів належить місцевому управлінню [14, c. 124]. 
В той самий час, місцеве самоврядування залишаючись структурним 
елементом державної влади виконує більше представницькі функції. 
Таким чином, представлена модель місцевого самоврядування Республіки 
Білорусь теж має невизначені шляхи свого розвитку і є повністю залежною 
від центральної влади. Проте, зазначене не стосується ефективності 
місцевого самоврядування, бо воно діє на зрозумілій та прозорій системі 
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вертикальної ієрархії [15, c. 30]. Недоліком такої системи, на наше 
переконання, є відстороненість місцевої влади від місцевої громади. 

Підсумовуючи результати дослідження, ми дійшли наступних 
висновків. Місцеве самоврядування як політико-правовий інститут 
представницької демократії країн Західної Європи на пострадянському 
просторі не демонструє свою ефективність. Це наочно спостерігається 
на прикладі досвіду України та Білорусі, які підписавши Європейську 
Хартію місцевого самоврядування лише запозичили за її вимогами 
окремі положення розвитку інститутів громадського управління. Проте, 
на рівні своєї реалізації інститут місцевого самоврядування ні в Україні, 
ні в Білорусі ще не пройшов стадію свого становлення. Причин тут дві, 
перша полягає в правовій колізії українського досвіду, де держава ніби 
гарантує наявність місцевого самоврядування, але на практиці цього не 
реалізовує через відсутність економіко-фінансових ресурсів на це. По-
друге, досвід Білорусі показав, що місцеве самоврядування може являти 
собою гібридну модель, де одночасно поєднуються несумісні між собою 
практики федеративної моделі місцевого самоврядування з радянською 
системою вертикальних взаємовідносин між рівнями влади на фоні 
демократичних перетворень. 

Представлені системи місцевого самоврядування мають право на своє 
існування, але вони не дозволяють громадянам повною мірою скористатися 
перевагами демократичного розвитку. Тому, названа ситуація підвищує 
актуальність проблеми ефективності місцевого самоврядування. На 
наше переконання, на пострадянському простору для цього необхідне 
вироблення реформи суспільних фінансів. Метою такої реформи має 
стати підвищення якості та швидкості виконання послуг, які здійснює 
місцева влада на місцях. Для цього необхідно тримати реформу на п’яти 
фундаментальних принципах: прозорості, стійкості, результативності, 
підзвітності та мобільності. В іншому випадку місцеве самоврядування буде 
залишатися лише на декларативному рівні. У подальших дослідженнях 
ми сфокусуємо свою увагу на виробленні такої реформи й окремо буде 
досліджено досвід інших країн пострадянського простору у побудуванні 
місцевого самоврядування. 
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У пошуках Української цивілізації
Рецензія на книгу: Михальченко Н. Украинская региональная 

цивилизация: прошлое, настоящее, будущее. Монография. – К.: 
ИПиЭНИ имени И. Ф. Кураса НАН Украины, 2013. – 340 с. 

Валентин Бушанський, 
доктор політичних наук, 

головний науковий співробітник 
Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України 

Микола Михальченко – скандаліст. Той, хто знає його особисто – не 
погодиться з моїми словами; хто читав його нову книжку „Украинская 
региональная цивилизация” – зрозуміє, про що йдеться. Це нестерпна 
і несвоєчасна книга, оскільки вже сам дух її радикально суперечить 
пригнобленості нашої політичної свідомості, а також гнітючості нашої 
політичної реальності. 

Звідки ці емоційні маркери – скандал, гнітючість, нестерпність? Вони 
із самого тексту, автор якого знехтував академічним флегматизмом і 
кабінетною відстороненістю. Вони з манери письма – роздратованої, 
злої, саркастичної; а також із самої теми – цивілізаційні виміри України. 
(Чи часто ми замислюємось, і поготів – наважуємося говорити про 
етнічні, культурні й історичні основи нашого буття?) Те, як написана і 
прочитується ця книга, значною мірою зумовлено часом і простором, в 
якім вона з’явилася. 

Появу книги не можна розглядати у відриві від особистості автора, а 
також ситуації написання та публікації книги. Тему „особистості автора” 
я залишу журналістам. А про ситуацію, певно, варто поміркувати. „Звідки 
пішла земля Руська?” – запитував Нестор, про літопис якого, до речі, 
вельми критично відгукується автор рецензованої монографії. Від часу 
написання Несторового тексту минуло майже тисячоліття. І напевно, вже 
час спитати: куди грядеш, земле Руська? За українськими дискусіями 
про „різновекторність”, інтеграцію до ЄС чи Митного Союзу, безперечно, 
вчувається тиша як відповідь на підспудне запитання про спрямованість 
цивілізаційного розвитку України. Прикро це констатувати, але в 
українській ідентичності не актуалізовані ані „міф” про витоки нашої 
державності, ані „міфічні” постаті її творців, ані „міфічні” образи цілей 
державного та суспільного розвитку. Мов Дантів персонаж, ми можемо 
промовити: „Пройдя свой путь земной до середины, я заблудился в 
сумрачном лесу”. Використовуючи метафору Миколи Михальченка, є 
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рація сказати, що Україна „розколена в собі”. І за цим політичним розколом 
очевидною є неоформленість етнічної та національної ідентичності, 
змістом якої і мають бути історичні міфи. Тридцять шість мільйонів 
мають у кишені тризубистий паспорт і цілковиту порожнечу в тій ніші 
свідомості, де мають міститися історичні конструкти. Як наслідок, народ із 
невизначеною історичною ідентичністю сахається від одних геополітичних 
міражів до других. Завзяте творення партійних кумирів змінюється не 
менш завзятим їх побиттям, за яким іде традиційний речитатив „Видибай, 
боженько!”. Двадцять років незалежності – життя всліпу, двадцять років – 
суто ситуативних політичних кроків. Персонаж Данте не годен був знайти 
вихід із лісових хащ не тому, що тінь поміж віковими деревами занадто 
густа, а тому, що тінь у його свідомості ще густіша. Вибір політичних 
стежок – також потребує внутрішнього світла. Але світло це в українській 
свідомості – занадто мерехтливе. 

Книга Миколи Михальченка полемічна. І це, мабуть, призабутий жанр в 
українські політичній літературі. Українська політична наука, як здається, 
занадто остерігається „неакадемічної” лексики публічних дискусій. 
Засніжені вершини істин миліші нашим науковцям, аніж трясовиння 
дебатів. Як наслідок, дискурс ток-шоу (і медій загалом) являє собою 
семантичне відлуння безлічі фобій та імперських кліше, яким сповнена 
українська політична свідомість. 

З ким і з чим полемізує Микола Михальченко? Ми звично повторюємо 
формулу Мішеля Фуко „влада знання”: поширення знання, зокрема й 
наукового – це форма реалізації влади. І повторюючи цю тезу, ми дуже 
часто не переживаємо її, тобто не сприймаємо етично; не прагнемо до 
аналізу того, в полі яких „знань” ми живемо, якими конструктами, 
зокрема політичними й історичними, сповнена наша свідомість. Микола 
Михальченко полемізує зі „знанням”, а якщо точніше – то із суспільним 
ставленням до „знання”, чи радше – суспільною байдужістю до прийняття 
й поділяння тих чи тих політичних й історичних знань, у полі котрих і 
народжується політична мотивація. І в цім сенсі книга Михальченка має 
політико-етичне спрямування: автор скандалить, безцеремонно руйнує 
обивательські уявлення про українську історію, кепкує з інфантильно-
конформістських пасажів про „дружбу слов’янських народів” і нахабно 
перевертає „колиску трьох східнослов’янських народів”. 

Свого часу австрійський психолог Леопольд Сонді висунув занадто 
антигуманістичну гіпотезу про спадкову визначеність етичних установок 
особистості. Тобто схильність і здатність людини творити добрі чи злі 
вчинки зумовлюється не її моральними установками, а генетично. Весь жах 
полягає в тім, що гіпотеза Сонді підтверджується його експериментальними 
дослідженнями. 

Весь „жах” полягає також у тім, що Микола Михальченко також певною 
мірою міркує антигуманістично, повсякчас акцентуючи в книзі одну й 
ту саму тезу: походження українського та російського народів – цілком 
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різне. Тож, значна частина його праці присвячена історії та сучасності 
українсько-російських відносин. І здійснюючи „археологію” цих відносин, 
Михальченко також дошукується „генетичних” основ української та 
російської цивілізацій. І це, як здається, доволі „антигуманістично”, 
оскільки весь дух просвітницької культури спонукає нас вважати, що 
походження народу, зокрема й етнічність конкретної людини, немає 
жодного стосунку до етичної та політичної сфер. У книзі можна знайти 
безліч освічень автора в прихильності до гуманізму і толерантності. 
І ці освічення, безперечно, щирі. Тож виникає питання: чому автор 
звертається до теми розселення слов’янських і фіно-угорських племен, 
побуту та політичних практик слов’ян і фіно-угорців? Напевно, як я 
гадаю, увага до цієї теми була породжена не так дослідницькою логікою, 
як інтонаційною тональністю, емоційним ключем, який стоїть у началі цієї 
книги. Книги народжують не лише з раціо, а й з почуттів. Логіка визначає 
аргументаційну канву. Почуття ж – чи буде написана книга взагалі. Книга 
Михальченка народжена із роздратування. Його буквально „бісить” 
історичне безпам’ятство, культурне рабство та політична безвольність 
нашої сучасності. Саме тому він і не шкодує слів, аби вибивати опори, на 
яких тримається „дружба слов’янських народів”, наполегливо – зі сторінки 
на сторінку – розвінчує історичну та культурну установку „Навіки разом”, 
котра до болю важлива для всіх адептів „російського світу”. Можливо, 
це й дивно прозвучить, але Михальченко дивиться на Росію російськими 
очима. Не очима імперської Росії, а очима іншої Росії – геть непафосної і 
майже сумної. Так, як дивилися на Росію Микола Гоголь і Петро Чаадаєв: 
безкраї простори, які фізично не піддаються цивілізаційній формалізації. 

Росія – закуток Євразії. Конгломерація мов, культур і ландшафтів 
може бути лише або розділеною між Західною та Східною цивілізаціями, 
а відтак і припинити своє існування, або – відштовхувати Захід і Схід за 
допомогою міліарної машини. Існування Росії – це існування агресивної 
імперії. Іншої Росії ніколи не було. Іншою Росія ніколи бути не може. Це 
острів між двома морями. І доки імперія зводить дамби, цей острів втримує 
навали хвиль. 

Яке місце України й українців у проекті „російського світу”? – запитує 
Микола Михальченко. Це місце неприглядне – таке саме, яке мають інші 
народи імперії, – бути будівельним матеріалом. Микола Михальченко 
висловлює доволі дискусійну тези про запізнілість російського націє- й 
етногенезу. Однак, що цікаво, в цім питанні його погляд значною мірою 
збігається з поглядом ідеологів „російського світу”, які вже в самому 
факті відсутності етноніма, котрий позначав би приналежність до 
російського етносу (українець, француз, німець – іменники; натомість 
„русский” – прикметник), вбачають факт вселенськості – позитивного 
космополітизму. Відмінність лише в тім, що ця етнічна невизначеність, яка 
відображає тільки притаманність людині будь-якого походження певних 
культурно-нормативних рис (мова, релігійна приналежність, політична 
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лояльність), не викликає в Михальченка захвату. І причина, напевно, 
проста і пов’язана із відповіддю на запитання: людина існує для держави, 
чи держава для людини? Етнічна невизначеність значною мірою вказує на 
залежність самого існування російського народу від державного проекту. 
Немає держави – нема й народу, який мусить засвоювати ідентифікаційні 
нормативи. 

Яку цивілізаційну альтернативу для України вбачає Микола 
Михальченко? Річ у тім, що вже саме питання цивілізаційного і зокрема 
геополітичного роздоріжжя, яке так жваво обговорюється в українських 
медіях, є, на думку Михальченка, штучним – це демагогія і фальш, 
покликані лише прикрити спроби повернути Україну в орбіту російського 
впливу. Тезово позицію Михальченка до снаги сформулювати так: 
Україна – частина Європи, а отже і має бути включена до Європейських 
політичних і соціокультурних структур, зокрема ЄС. Проблема лише в 
тім, що нині політична позиція України не відповідає цій заздалегідній 
цивілізаційній визначеності. Бо євроінтеграційна риторика України цілком 
успішно співіснує із практиками, котрі характерні для недемократичних 
режимів. Як наслідок – Україна залишається в статусі „пограниччя”. 
Саме тому М. Михальченко і в цій праці звертається до теми „Україна – 
лімітроф Європи”. Суть полягає в тім, що Україна і надалі залишатиметься 
в європейському „тамбурі”, якщо за словесними пасажами про 
євроінтеграцію не буде жодних реальних дій. 

Однак, чи здатна Україна на такі реальні дії? Точніше – чи здатні 
українські політики бодай на якісь реальні дії, котрі не стосуються їхньої 
особистої вигоди? І найважливіше – чи спроможний український народ 
доручати державну владу тим політикам, котрі здатні на власне політичні 
дії, тобто такі, які відносяться до сфери суспільних інтересів? 

Микола Михальченко написав книгу, в які поборює історичні 
стереотипи, змушує відмовитися від культурної меншовартості, 
зокрема пресловутого комплексу „меншого брата”, розкриває засади 
та перспективи цивілізаційного розвитку країни, фактично вселяючи в 
читачів віру й надію в успішність політичного майбутнього. Проте питання: 
чи є цивілізаційний та історичний шанс у народу, який перебуває в 
полоні історичних оман і політичної дезорієнтації? Микола Михальченко 
налаштований оптимістично. Сподіватимемося, що він не помиляється. 

244


