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ВСТУП 

 

Ідеальним станом суспільного середовища для будь-якого 

політичного правління є консенсусна згода щодо визначеної ним 

стратегічної мети, тактичних цілей та способів їх досягнення. Так 

само будь-якому правлінню доводиться миритися з недосяжністю 

цього ідеалу владно-суспільної гармонії, спільної згоди усіх 

суспільних сегментів. Він може бути досягнутий між невеликою 

групою учасників дискусії щодо майбутнього країни, тобто там, де 

існує усталена, узвичаєна суспільна структура, розмежована за 

галузевими, регіональними, політико-ідеологічними культурними 

та геополітичними інтересами і уподобаннями. І навіть для обме-

женої кількості учасників прийняття рішень майже неможливо 

відшукати такий образ майбутнього і парадигму руху до нього, які 

не викликали хоча б невеликих застережень. Тим менше імовір-

ності у досягнення консенсусу у нечітко структурованому суспіль-

стві з хаотичним обміном сигналами між його сегментами щодо 

їхніх інтересів, уподобань і намірів.  

Таким суспільством досі залишається українське. Його 

системний стан уповні відповідає терміну "ентропія" – найбільш 

вживаному для характеристики ситуації, у яких домінує 

невизначеність, неорганізованість, різновекторність, гетероген-

ність образів майбутнього, нетерпимість у політичному і слабша 

координація в управлінському полі. 

Ентропію у закритій системі прийнято вважати початком "теп-

лової смерті", тобто системного розпаду. Але, по-перше, не менше 

аргументів має точка зору, що зростання ентропії не тотожне 

некерованому хаосу, а усього лише є зростанням складності сис-

темних взаємовідносин. По-друге, навіть в рамках апокаліптич-

ного розуміння максимізації ентропії, воно застосовується до 

закритих систем. Суспільство ж є відкритою системою, і під 

впливом взаємодії із середовищем воно спроможне досягти стану 

негентропії – рухливої рівноваги, з якої починається зростання 

енергії, чим забезпечується гомеостаз системи як її само-

збереження, самопродовження і саморозвиток. Понад те, зростання 
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негентропії відбувається під впливом не тільки зовнішніх, а й 

внутрішніх імпульсів, коли елементи системи відновлюють скоор-

динованість і однолінійність своїх дій.  

Досягнення стану негентропії залишається однією з най-

головніших і найскладніших проблем для України. У цьому 

зв’язку ідеал національного консенсусу є і "лакмусовим папірцем" 

на встановлення рівня суспільної солідарності, і засобом її якщо не 

повного досягнення, то принаймні наближення до неї за формулою 

компромісу. 

Національна єдність існує і проявляє себе як у проблемному, 

так і в регіональному форматах. Автори запропонованої доповіді 

заторкнули в кожному з них ті точки, у яких сконцентровано 

згусток питань, вирішення яких є першочерговим. Насамперед, 

йдеться про подолання ентропії у політичних і владних відно-

синах. Українська ситуація у політико-владному полі є наочною 

ілюстрацією подвійного характеру демократії, дихотомії її суспіль-

ної функції – мається на увазі її здатність і згуртовувати народ, і 

сприяти переростанню плюралізму у "війну всіх проти всіх". 

Названі чесноти і хиби демократії проявляються і відносинами між 

владою і опозицією, і відносинами між політичними інститутами, і 

характером протестів та здатністю влади знаходити продуктивну і 

конструктивну формулу реагування на них. 

Гостро стоїть регіональна проблема в Україні. Вона прояв-

ляється, з одного боку, природним прагненням регіонів до більшої 

самостійності, і, водночас, потенціалом дезінтеграції країни, якщо 

не буде знайдено прийнятний порядок взаємовідносин між 

центром і периферіями. Окремо стоїть питання про зовнішньо-

економічні, а значить і геостратегічні, орієнтації регіонів, про 

подолання труднощів їхньої переорієнтації на зовнішніх ринках. 

Названа проблема, яка стосується відносин не тільки по лінії 

"центр-регіон", а й по лінії "регіон-регіон", підсилюється емоцій-

ним компонентом – проблемою формування загальнонаціональної 

історичної свідомості, зведенням історичного знання до набору 

тих або інших політико-ідеологічних цінностей, тобто до тієї 

частини суспільного поля, де не то що консенсус, а навіть 

компроміс є справою важко досяжною. 
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Про наявність або відсутність національної єдності виразно 

промовляє ставлення населення до політичного істеблішменту – 

влади і великого бізнесу, – на якого покладено завдання пропо-

нувати загальноприйнятий для країни курс розвитку і необхідні 

для його реалізації проекти, забезпечити на її території право-

порядок, який відповідав би принципам гуманізму і справед-

ливості.  

Авторський колектив свідомий того, що однією доповіддю 

неможливо охопити усе різноманіття проблем, сукупність яких 

складає нинішню міру складності (ентропії) у суспільному житті 

України. В той же час, запропоновані за результатом аналізу 

рекомендації вказують на шлях суттєвого наближення до неген-

тропії як самоорганізації українського суспільства і його 

прогресивного саморозвитку. 
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РОЗДІЛ 1 
 

ОБ’ЄКТИВНІСТЬ КОНФЛІКТНОСТІ ПОЛІТИЧНОГО 

СЕРЕДОВИЩА  ТА ІМПЕРАТИВ 

СУСПІЛЬНОЇ ЄДНОСТІ 
 

1.1. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ТА ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ: 

ПОШУК ЛІКІВ ВІД ВІРУСУ САМОЗНИЩЕННЯ 
 

Поняття політичного режиму є ключовим для розуміння політич-

них процесів, які відбуваються в державі. В історії траплялося багато 

випадків, коли демократична за формальними ознаками політична 

система була зовсім недемократичною за змістом і навпаки, авторитар-

на політична система за формою – була демократією за змістом. Тому 

саме зміст політичного режиму відображає реальне співвідношення 

влади та суспільства в країні, реальну картину принципів організації 

політичного життя того чи іншого суспільства. 

Політичний режим – це сукупність методів, способів та засобів, 

за допомогою яких здійснюється політична влада. В Україні на цей 

час можна вести мову про п’ять періодів у трансформації політичного 

режиму в Україні, які схематично виглядають так (Рис. 1) :  

 
Рис. 1. Цикл політичних режимів в Україні1. 

                                                 
 1 Використана модифікована і доопрацьована автором схема Зміни циклів 

політичних режимів, представлена академіком НАН України Ю. Левенцем під час 

доповіді в Президії НАН України 26 травня 2011 р. (З особистого архіву автора). 
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Критерієм періодизації типу політичного режиму в Україні є 

зміни політичної системи, які відбувалися у рамках консти-

туційного процесу, для яких характерне балансування України між 

президентсько-парламентською республікою або послаблення 

компетенцій президента на користь парламенту що означало пере-

хід до парламентсько-президентської форми державного правління 

з відповідною видозміною політичного режиму.  

Однак, як видно з діаграми, спільним для кожної з форм 

правління є її характеристика як гібридної системи. Тобто, почи-

наючи з 1996 р., Україна балансує між гібридною політичною 

системою з авторитарним режимом змагання та гібридною 

політичною системою з електоральним режимом змагання. Суттю 

гібридної політичної системи є співіснування формально демокра-

тичних політичних інститутів зі специфічними політичними прак-

тиками, наслідком чого є життя не "за законом", а "за поняттями" – 

неписаними правилами, які настільки глибоко укорінилися у сус-

пільно-політичне життя, що у найбільш прибуткових сферах 

економіки витіснили формальні, які, у свою чергу, набули форми 

фасаду, а реальні ж політичні процеси відбуваються через взає-

модію формальних і неформальних інститутів. Специфічне пере-

плетіння формальних і неформальних інститутів і формування 

внаслідок цього вкрай специфічних політичних практик й станов-

лять сутність кланово-олігархічного (гібридного, неопатримоні-

ального) політичного режиму. Зауважимо, що у науковій літе-

ратурі вживаються різні терміни для його характеристики, які 

можна знайти у працях В. Гельмана2, Ю. Мацієвського3, 

В. Полтеровича4, М. Розова, Г. Хейла5 та ін.6. 

                                                 
2 Гельман В. Я "Подрывные" институты и неформальное управление в 

современной России / Препринт М-13/10. Санкт-Петербург: Издательство 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010. С. 4.  
3 Matsiyevsky Y. How can Ukraine break out of the institutional Trap? // Вісник 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія "Питання політології", 2016. Вип. 30. С. 48; 

Мацієвський Ю. В. У пастці гібридності: зигзаги трансформації політичного 

режиму в Україні: монографія. Чернівці: Книги-XXI. 2016. 552 с.   
4 Polterovich V. Іnstitutional Trap / Victor Polterovich.  The New Palgrave 

Dictionary of Economics Online. – URL: http://www.dictionaryofecono-

mics.com/article?id=pde2008_I000262 
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Відмінність між гібридною державою з авторитарним режи-

мом змагання та електоральним режимом змагання в тому, що у 

першому випадку політична конкуренція як така відбувається між 

політико-економічними групами (далі ПЕГ), які в літературі часто 

називають великі фінансово-промислові групи) за практично 

абсолютної влади президента (звідси й масштаби використання 

адмінресурсу і решти ресурсів як то фіскальні органи, органи 

правопорядку, інші наглядові інстанції), тоді як у другому випадку 

президент є представником однієї з ПЕГ, а змагання відбувається з 

різним успіхом між відносно рівноцінними ПЕГ. Зрозуміло, що 

гібридна держава з гібридним режимом змагання більш наближена 

до демократії, ніж з авторитарним режимом змагання, оскільки у 

цьому випадку має місце важлива умова, без якої неможливий 

розвиток демократії – політична конкуренція, хоча й вкрай неци-

вілізована. Спільними для кожного етапу є дії за принципом "пере-

можець отримує все, а ворог – закон". Тобто політичні рішення 

ухвалюються у доволі довільному режимі, а коли йдеться про 

політичних опонентів – щодо них застосовується закон. Це, відпо-

відно, призвело то надзвичайного дефіциту нормозастосування – 

конституція і закони попросту не працюють. Проблемою подібної 

гібридної системи стає не нормотворчість (часто закони без-

доганні), а нормозастосування. Характерною особливістю такої 

політичної системи та політичного режиму є наявність так званих 

"інституційних пасток" – інститутів та інструментів, які ство-

рювалися з метою забезпечення інтересів (політичних, бізнес-

інтересів) ПЕГ, наслідки застосування яких мають кумулятивний 

ефект: з часом вони призводять до нагромадження проблем, які 

починають руйнувати державу через вихолощення її функцій. Пер-

манентна неефективність і пошуки виходу з "інституційної пас-

тки" є предметом численних наукових досліджень у вітчизняній 

                                                                                                           
5 Hale H. Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics in Comparative 

Perspective. Cambridge University Press. 2015. 538 p. 
6 Розов Н. С. Неопатримониальные режимы: разнообразие, динамика и 

перспективы демократизации. Полис. 2016.  № 1. С. 139–140.   
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політичній науці7. При аналізі політичного режиму доцільно вио-

кремити критерії аналізу, а саме:  

– конституційний порядок як принципи і порядок здійснення 

влади; 

– характер партійної системи;  

– спосіб і порядок формування представницьких органів дер-

жавної влади; 

– співвідношення між центральною та регіональною владою;  

– роль груп інтересів та тиску у політичному процесі;  

–правовий статус особистості, стан і гарантії прав та свобод 

людини, ЗМІ, політичних свобод.  

Відповідно до окреслених критеріїв проаналізуємо характер 

політичного режиму в Україні. 

Конституційний порядок як принципи і порядок 

здійснення влади: що на практиці? Система органів державної 

влади за кланово-олігархічного політичного режиму – це досить 

специфічний і горизонтальний, і вертикальний поділ влади за фор-

мально визначеним конституцією принципом, характерним для 

повноцінних демократій – поділ влади на законодавчу, виконавчу і 

судову, система стримувань і противаг, загальні і рівні вибори, 

нібито правова і соціальна держава, політичний плюралізм, досить 

ефективні форми політичної і громадської участі, народ – джерело 

влади тощо. За Конституцією України законодавчу владу здійснює 

парламент – Верховна Рада України, виконавчу уряд – Кабінет 

міністрів України, судове – суди загальної юрисдикції та 

спеціалізовані суди. Президент є главою держави, верховним 

головнокомандувачем та гарантом Конституції8. Структурно-

функціональна модель політичної системи України відповідно до 

Конституції України зображена на Рис. 2. 

                                                 
7Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії :націо-

нальна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайго-

родський та ін. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. 

І. Ф. Кураса НАН України. Київ. 2016. 284 с.; Державне політичне правління і 

національна єдність: аналітична доповідь / за ред. О.М. Майбороди. Київ: ІПіЕНД 

ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2017. 248 с.  
8 Конституція України. Київ. 1996.  
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Рис. 2. Інституційна система України  

(структурно-функціональна модель)9. 

 
Складова моделі, позначена чорними стрілками, вказує на 

роль громадян у цій інституційній системі. Логіка моделі така: 

громадяни України здійснюють владу, делегуючи її обраним 

лідерам, громадяни є джерелом влади і саме вони володіють пра-

вом на перше і основоположне політичне рішення, яке безпосеред-

ньо легітимізує інститути Президента, парламенту та місцевого 

самоврядування. Після Конституційної реформи 2004 р. і її 

                                                 
9 Ярема В. Президент України та Кабінет Міністрів України в системі 

формування політичних рішень / Інституційні зміни політичної системи України: 

оцінка стану, тенденції розвитку. Наукова доповідь / За ред. Г.І. Зеленько. Київ: 

ІПіЕНД ім. І. Кураса НАН України, 2014. С. 91.  
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відновлення у 2014 р.10 в системі функціональних компетенцій 

центральних органів влади було посилено компетенції парламенту 

України. Щодо президентської і урядової компетенції здійснювати 

владу, то, окрім безповоротної втрати ще у 1999 р. (після 

закінчення дії Перехідних положень Конституції України 1996 р.) 

можливості в ручному режимі регулювати сферу матеріальних 

цінностей – економіку (саме ця компетенція стала передумовою 

для формування в Україні ПЕГ), найбільш значною видається така: 

Президент за новою редакцією Конституції України не має права 

скасовувати акти Кабінету Міністрів, а лише може зупиняти їх дію 

"з мотивів невідповідності цій Конституції" (Ст. 106, Ч. І, п.15 

Конституції 2004 р.), звертаючись при цьому до Конституційного 

Суду України. Крім того, заборонено главі держави ветувати вне-

сення змін до Конституції та уточнено право оприлюднювати 

закони для спікера парламенту в разі непідписання Президентом у 

10-денний термін закону, вето на який подолано. Також право 

законодавчої ініціативи втратив Національний банк. 

Нового змісту набула контрасигнатура, яка за умов когабітації 

(розділеного правління) ускладнює або й унеможливлює здій-

снення главою держави свого повноваження видавати укази. Від 

необхідності скріплювати підписами Прем’єр-міністра і міністра, 

відповідального за президентський акт та його виконання, згідно з 

новою редакцією Ч. IV Ст. 106, звільнено лише рішення про 

присвоєння військових звань, дипломатичних рангів та інших 

звань і чинів, підписання договорів, визнання інших держав та кад-

рові рішення щодо вищого військового командування. Водночас, 

контрасигнатура залишена для указів, виданих в межах повно-

важень очолювати Раду національної безпеки і оборони (РНБО) та 

утворювати суди, а також вводити надзвичайний стан і призна-

чати / звільняти глав дипломатичних представництв України в ін-

ших державах і при міжнародних організаціях. Закон "Про Кабінет 

Міністрів", ухвалений у 2006 р., розширював повноваження членів 

                                                 
10 Закон України "Про відновлення дії окремих положень Конституції 

України" від 21.02.2014 р. № 742-VII. URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/-

laws/show/742-18. 
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уряду, яким було дозволено повертати акти Президента України у 

3-денний термін, якщо вони "вважають неможливим скріплення 

підписами", не вказуючи при цьому жодних підстав такої відмови. 

Крім того, в редакції закону "Про Кабінет Міністрів" 2006 р. було 

чітко визначено, що контрасигнатура поширюється також і на змі-

ни до раніше ухвалених указів і розпоряджень Президента, їх 

скасування чи визнання такими, що втратили чинність. Прем’єр-

міністр, окрім можливості відмовитися підписати президентський 

акт, також отримав право визначати міністрів, відповідальних за 

укази, що вводить в дію рішення РНБО України. Також Кабмін 

отримав право скасовувати акти будь-якого міністерства, в тому 

числі і оборони, і закордонних справ11. Редакції Закону "Про 

Кабінет Міністрів" 2008 та 2014 рр. вищенаведених положень не 

містять12. 

Щодо Верховної Ради України, то вона, навпаки, отримала 

розширені установчі (кадрові) повноваження і право формувати 

склад уряду, право поточного коригування складу уряду шляхом 

відставки окремих міністрів та інші установчі повноваження щодо 

центральних органів влади.  

Немає потреби детальніше описувати офіційні політичні 

інститути та інституції, вони й так добре відомі. І дійсно, фор-

мально система цілком демократична. Однак після аналізу фун-

кцій цих інституцій і, особливо, механізмів інкорпорації полі-

тичного класу – інкорпорації до вищих органів державної влади і 

навіть місцевих органів влади, стає зрозуміло, що існують певні 

паралельні офіційним структури, які фактично й виконують фун-

кцію джерела влади. Тобто у політичному просторі діють актори, 

які володіють політичним капіталом і знаходяться всередині дер-

                                                 
11 Закон України "Про Кабінет Міністрів України" № 514-Vвід 21 грудня 

2006 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514-16&p=-

1227636020835019. 
12 Закон України "Про Кабінет Міністрів України" № 279-VI від 16 травня 

2008 року. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/279-

17/print1409665957203859.; ЗаконУкраїни "Про Кабінет Міністрів України" 

№ 794-VII від 27 лютого 2014 року. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/794-

18/print1409665957203859. 
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жавної корпорації. Цей феномен у політичній науці називається 

"захоплення держави". За висновком В. Гельмана, у пострадян-

ських республіках держава була "захоплена" здобувачами ренти, 

причому не стільки ззовні (представниками бізнесу), скільки зсере-

дини (політиками і чиновниками, які входять у неформальну 

"виграшну коаліцію")13. Тобто, виграшна коаліція – це прошарок 

політичного класу. Однак, політичний клас не є однорідним: усе-

редині себе він має групи, які відрізняються функціями, харак-

тером діяльності, способом рекрутації і складається з бюрократії – 

чиновників, що призначаються, електократії – чиновників, що оби-

раються і легіслократії – депутатів14. І незважаючи на те, що за 

Конституцією джерелом влади є народ, на практиці народ радше є 

своєрідним "співджерелом" влади. Народ радше виконує функцію 

офіційної легітимації цих своєрідних "делегатів ПЕГ".  

Звісно, що за такої системи у першу чергу зазнає деградації 

інститут парламентаризму. Зауважимо, що в Україні навіть за пре-

зидентства Л. Кучми парламент зберігав відносну автономію і пар-

ламентарі все ж мали можливість впливати на ухвалення політич-

них рішень. Однак в подальшому – за президентства В. Януковича, 

удару по парламентаризму було завдано в двох напрямах: з одного 

боку, через відміну положень Конституції в редакції 2004 р.; з 

другого боку, через зміну норм регламенту Верховної Ради, 

скасувавши норму про можливість формування коаліції лише 

фракціями Верховної Ради і, таким чином, дозволивши брати 

участь у цьому процесі і окремим депутатам.  

Відміна норми про ексклюзивне право фракцій на формування 

коаліції більшості та відповідна індивідуалізація права на вхо-

дження до такого об’єднання відкрила можливість для легального 

перетікання депутатів Верховної Ради у пропрезидентський табір. 

При цьому був сформований режим найбільшого сприяння для 

парламентської корупції, де з березня 2010p. і до кінця роботи 

                                                 
13 Гельман В. Politics versus policy: технократические ловушки постсоветских 

преобразований: Препринт М-55/17. Издательство Европейского университета в 

Санкт-Петербурге, 2017. С. 11. 
14 Політична енциклопедія. Редкол.: Ю.Левенець (голова), Ю. Шаповал та 

ін. Київ: Парламентське видавництво, 2011. С. 333.  
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Верховної Ради VII скликання в парламенті сформувався певний 

"ринок депутатських послуг", на якому могли "монетизуватися" як 

переходи по фракціях (зневажливо таких депутатів стали називати 

"тушками"), так і окремі голосування чи участь у просуванні 

законопроектів. При цьому основна модерація як власне "капітало-

вкладень" у депутатську діяльність, так і формування порядку 

денного роботи Верховної Ради здійснювалася з-поза меж пар-

ламенту – із президентської Адміністрації та близьких до неї 

структур (Кабміну, Партії регіонів, пізніше РНБО)15. 

"Антиреформа"-2010 стала початком стрімкої авторитаризації 

України. Вона відкрила шлях не просто до зрощення влади і 

бізнесу, що для України вже було традицією, а до зростання дер-

жави і криміналу. Щоправда, останній або проходив легалізацію, 

або, навпаки, посідав глибоко тіньові позиції. Формальних ознак 

такої кооперації було небагато, однак головним виявом її став 

навіть не матеріалізований чи персоніфікований вимір, а залучення 

до функціонування державного механізму методів керування 

(зокрема, й застосування фізичного насилля) кримінального світу. 

В такій моделі Верховна Рада як парламент, а парламентаризм як 

інституція представницького правління почали стрімко втрачати 

свою сутність. Фактично, за правління В. Януковича було досяг-

нуто максимального применшення (часом аж до приниження) зна-

чення Верховної Ради, коли політичний режим функціонував у 

форматі "з парламентом, але (практично) без парламентаризму"16. 

На первинні ролі вийшли такі: легітимізаційна (щодо міжгрупових 

угод в правлячому класі); легалізаційна (формальне проведення 

рішень, прийнятих за межами парламенту); церемоніальна. 

Головною ж неформальною функцією парламенту як владного 

інституту стало блокування доступу. В цей спосіб правляче 

угруповання через парламент організовувало узурпацію влади і 

ресурсів. 

                                                 
15 Лісничук О. Український парламентаризм: неформальний вимір 

формальних функцій/ Інституційні зміни політичної системи України: оцінка 

стану, тенденції розвитку. Наукова доповідь / За ред. Г. І. Зеленько. Київ: ІПіЕНД 

ім. І. Кураса НАН України, 2014. С. 34–35.  
16 Там само. С. 35.  
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Варто визнати, що після втечі В. Януковича і відновлення дії 

Конституції України у редакції 2004 р. парламент частково 

повернув собі традиційну функціональну ідентичність. Утім, при-

внесені чи розвинуті за попереднього режиму функціональні особ-

ливості хоч і звузилися, але не перестали діяти. Основну причину 

цього вбачаємо у збереженні механізмів кооптації політичного 

класу, створених за президентства саме В. Януковича.  

Зауважимо, що у цій роботі ми свідомо оперуємо марксист-

ським терміном "політичний клас" як таким, що найбільш точно 

описує характер професійних політиків. В Україні це дуже вузький 

соціальний прошарок, який займається професійною політикою і 

має бізнесові або інші зв’язки з певною фінансово-промисловою 

групою, завжди перебуває у її орбіти, виходячи то як публічний 

політик, то тимчасово пересувається "в тінь", однак ніколи не поли-

шає це коло. Деформований інститут народовладдя є однією з рис 

кланово-олігархічного режиму. Тобто логіка розвитку таких держав 

полягає у тому, що будь-які нововведення – формальні інститути 

накладаються на соціокультурні характеристики суспільства, 

внаслідок чого формуються політичні практики, які часто істотно 

відрізняються від запланованих результатів. Тому й результати 

демократизації в пострадянських країнах, як і в Україні, істотно 

відмінні від країн Балтії та Центрально-Східної Європи.  

Відмінність України в тому, що країна не відкотилася у по-

передній – авторитарний – стан, як це трапилося з більшістю пост-

радянських країн, а набула специфічних рис. Їхня суть полягає у 

поєднанні демократичних інститутів та вкрай недемократичних 

політичних практик. Внаслідок утворення монополій у еконо-

мічній сфері, початок чому було покладено так званою "ваучерною 

моделлю" приватизації і бажанням Президентом Л. Кучмою 

зберегти підприємства-гіганти, відбулося поступове і вже зга-

дуване "захоплення держави" олігархією.  

Олігархія – це недемократичний різновид правління, що забез-

печує панування вузького кола найбільш багатих осіб, а також 

владна еліта, яка репрезентує і очолює олігархічне правління. 

Визначальною характеристикою олігархії є підпорядкування 

невеликою елітною групою всієї системи влади відповідно до 
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власних інтересів, особливо тих, що стосуються накопичення 

багатств і привілеїв17. Для цього явища характерне пристосування 

ПЕГ, які за нетривалий проміжок часу у своїх руках зосередили 

основні економічні ресурси, демократичних за формою політичних 

інститутів, які дозволяли досить гарантовано отримувати необ-

хідні політичні рішення, що тим самим зменшувало б їх ризики від 

зміни влади. Цікаві цифри про характер політичного режиму 

наводить журнал "Новое время" на основі аналізу статків най-

багатших українців за останні 11 років, починаючи з 2007 р.18 

Виявилося, що десять з двадцяти найбагатших людей за цей час 

жодного разу не полишали двадцятку. Якщо зі статками цих лю-

дей щось і відбувалося, то тільки під впливом макроекономічних 

факторів, які позначалися на економіці всієї країни. Тобто активи 

десяти найбагатших українців падали через зменшення їх вартості 

і разом з падінням ВВП країни. Сьогодні десятка найбагатших 

людей зосередила в своїх руках активів на 14,4 млрд дол. Це ста-

новить 13% ВВП України: небачена для демократичного світу кон-

центрація багатств, характерна для відсталих і корумпованих 

країн. Для порівняння – у США активи першої десяти багачів це 

тільки 3,3% ВВП найбільшої економіки планети. "Стабільність, 

яку демонструють найбагатші українці, на думку А. Аслунда, ана-

літика Atlantic Council, відображає величезні проблеми всієї 

країни. Виходить, що існує каста недоторканних, які можуть 

нагромаджувати багатство за любої влади"19.  

В. Рашкован, донедавна заступник глави Національного Банку 

України підтверджує, що каста недоторканних підтримує саму 

себе цілою системою неформальних стосунків. Це не просто ко-

рупційна порука – система включає в себе президента як гаранта 

балансу між олігархами. А. Бесп’ятов, глава аналітичного 

департаменту інвестиційної компанії Dragon Capital, так пояснює 

причину появи ФПГ: вони виникли як результат перебудови всієї 

                                                 
17 Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал та 

ін. Київ: Парламентське видавництво, 2011. С. 512.  
18 Закрытый клуб олигархов: сливки финансового общества. Новое время. 

№21, 7 июня 2018 г. С. 18 – 22.  
19 Там само. С. 20. 
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економічної моделі країни і "дикого капіталізму" 1990-х рр., 

ваучерної приватизації, а також завдяки корупції і політичному ло-

бізму. "Свої правила – це монополія. Сила олігархів полягає у їх 

унікальному становищі. Вони отримують прибутки не завдяки 

інноваціям чи свіжим ідеям, а просто тому, що ніхто не зможе з 

ними конкурувати20. Зрозуміло, що панування ФПГ можливе за 

умови глибокого соціального розшарування і за вузького про-

шарку середнього класу. 

При цьому слід особливо наголосити, що навіть порівняно з 

авторитарними режимами країни з гібридними політичними режи-

мами є найменш ефективними і здатними забезпечити розвиток 

країни, мобілізацію її ресурсів. Саме гібридні режими перебувають 

у зоні ризику і потрапляння країни у гібридний стан означає посту-

пове перетворення країни на так звану "failedstate"– країну, яка не 

відбулася з усіма негативними проявами – бідність, втрата ознак 

державності, невиконання державою своїх функцій і неминуча 

втрата суверенітету.  

Таким чином поступово у вітчизняному соціумі утворилася 

малочисельна, але вкрай впливова соціальна група, яка у своїх ру-

ках зосередила економічні, політичні, інформаційні ресурси. За 

аналогією з фізикою цей процес можна описати як "закон залом-

лення світла"– коли промінь світла потрапляє на перешкоду, від-

бувається його заломлення і відбиваючись, він набуває іншої фор-

ми. Тобто у політичній системі України ПЕГ являють собою таку 

собі стіну, об яку заломлюються усі запити, які надходять від сус-

пільства. А відбитий промінь відображає насамперед їх інтереси. 

Звісно, часом інтереси суспільства і ПЕГ збігаються – відбу-

ваються якісні зміни, включаючи істотну зміну "правил гри". Так 

було з Помаранчевою Революцією і Євромайданом, коли і суспіль-

ство, і ПЕГ виступили спільно – перші проти авторизації країни і 

зближення з Росією, другі – проти усунення їх від отримання 

державної ренти на користь більш вужчого оточення В. Яну-

ковича. Водночас у разі, коли інтереси суспільства і ПЕГ розхо-

дяться, політичні рішення, які ухвалюються, у першу чергу 

                                                 
20 Там само. С. 21.  
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відповідають їх інтересам, оскільки саме вони є монополістами – 

маючи у своєму розпорядженні фінансово-економічні, політичні та 

інформаційні ресурси. 

Своєрідною є ситуація в регіонах. Відомо, що в Україні 

повноцінної регіональної політики фактично не було. Через це на 

величезній кількості територій (зазвичай це міста районного 

значення) утворилися так звані "системоутворюючі підприємства", 

завдяки яким функціонують цілі містечка і райони. Власники 

таких підприємств є повноцінними господарями (такими собі 

феодалами) не тільки цього підприємства, але й усього регіону са-

ме завдяки тому, що таке підприємство є ледь не єдиним крупним 

роботодавцем, платником податків. Звісно, що без згоди власників 

таких підприємств місцева влада здатна мало що зробити в регіоні.  

Таким чином, через збереження вище згаданих механізмів 

інкорпорації політичного класу, дистанція між формальними і 

неформальними інститутами, властива для української політики і 

соціуму, загалом яскраво відображається і унаочнюється насам-

перед на рівні парламентаризму не тільки не скоротилася після 

Євромайдану, а, навпаки, посилилася. Особливим варіантом зазна-

ченої конвергенції формального та неформального штибу стали 

неформальна реалізація формальних функцій, а також практика 

погли-нання формальних інститутів неформальними. Сьогодні до 

них додалися чинники, пов’язані із викликами постреволюційної 

ентропії та військовими діями на Донбасі. 

Наразі функціональна специфіка українського парламенту 

виглядає так: 

 офіційні функції, публічно декларовані і закріплені в 

базових документах; 

 традиційні функції – ті, які властиві парламентам в цілому і 

які не завжди прямо задокументовані; 

 неформальні функції – ті, які не належать до згаданих вище 

категорій, але які де-факто реалізуються українським парламентом 

та його інститутами. 

Загалом же, на цей час в парламенті сформувалася така мо-

дель формальних і неформальних аспектів взаємодії, яка сама 
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собою може оцінюватися як криза політичної системи, криза 

парламентаризму, криза довіри тощо.  

Спосіб і порядок формування представницьких органів 

державної влади. Для кланово-олігархічного політичного режиму 

характерні й відповідні механізми інкорпорації політичного класу, 

специфічні соціальні ліфти, специфічна конфігурація виборчої 

системи. Мета усіх перерахованих інструментів – створення 

максимальних гарантій для відтворення у владі представників 

(ставлеників) фінансово-промислових груп. Оскільки основні 

статки у такій системі отримуються у вигляді ренти – за рахунок 

державних замовлень, які знову ж таки є наслідком певних коруп-

ційних дій – так званим "відкатам"– отримувач державної ренти 

зобов’язаний певний відсоток коштів, отриманих внаслідок дер-

жавного замовлення, повернути чиновнику, який передає частину 

з них, у свою чергу, своєму керівнику і так далі, то усі особи у цій 

"зв’язці" мають бути "своїми". Відтак критерієм ефективності 

чиновника за такої системи стає саме приналежність до певної 

ПЕГ і особиста відданість очільнику, а також готовність "грати" 

саме за неформальними правилами. У тих рідкісних випадках, 

коли, скажімо, до Верховної Ради потрапляли люди, які не готові 

були грати за нав’язаними системою правилами, їх політична 

кар’єра не була тривалою – система попросту таких відкидала. 

Парламентських старожилів, не замішаних у корупційних схемах і 

які не мають бізнесу, можна перерахувати на пальцях. Таким чи-

ном – формується кругова порука і це стає звичним правилом, яке 

лежить в основі функціонування і відтворення кланово-олігар-

хічної системи.  

Тобто за цих умов система інкорпорації політичного класу 

підпорядкована інтересам ПЕГ. Саме тому питання щодо типу 

виборчої системи було причиною численних політичних кон-

фліктів і саме під лозунгом зміни виборчої системи відбувалися і 

Помаранчева революція, і Євромайдан. З цієї ж причини Україна 

отримала певний тип виборчої системи, який виконує специфічну 

функцію – з максимальною вірогідністю гарантує відтворення 

влади ПЕГ у представницьких органах влади.  
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Добре відомо, що у світі не існує хороших чи поганих вибор-

чих систем. Є системи, які – як політичний інструмент – здатні 

сприяти вирішенню тих чи інших задач, відтак існує певна коре-

ляція між типом виборчої системи і характером політичного ре-

жиму. У випадку України виборча система в ідеалі мала б сприяти 

політичному структуруванню суспільства, забезпеченню представ-

ництва у представницьких органах суспільних інтересів і стиму-

лювала б конвенційну політичну участь. З огляду на це, вже багато 

років поспіль вітчизняні вчені (включаючи й авторку цього 

підрозділу) наголошують, що найоптимальнішою виборчою сис-

темою для України є пропорційна виборча система з регіональ-

ними виборчими округами і так званим "преференційним голо-

суванням".  

Однак вітчизняні парламентарі вперто чіпляються за мажо-

ритарно-пропорційну виборчу систему. І навіть наявність про-

порційної складової у такій виборчій системі не має належного 

значення, оскільки пропорційна виборча система у загально-

національному округу є інструментом, який змушує нові політичні 

партії, які ще не заангажовані олігархами і мають незрівнянно малі 

бюджети, звертатися за інформаційною підтримкою до власників 

телевізійних каналів, які належать все тим же олігархам. Звісно, у 

таких партій є альтернатива – обійтися без послуг загально-

національних каналів. Але за таких умов шанси потрапити до пар-

ламенту у такої партії істотно знижуються. Таким чином виборчі 

системи, які застосовувалися в Україні, цілком ефективно вико-

нували функцію, заради якої вони запроваджувалися – відтворення 

у владі представників ПЕГ. І неформальна система "виборчих 

цензів", які існують паралельно з офіційними (віковий ценз, ценз 

осідлості, грошова застава), істотно звужують можливості полі-

тичних сил, утворених поза цими групами.  

Відповідну роль виконувала й наявна мажоритарно-пропор-

ційна виборча система. Зокрема, мажоритарна складова була 

інструментом, який давав можливість масово скупити голоси 

виборців у мажоритарних округах, а в парламенті досягати "по-

трібних" результатів голосувань саме за рахунок мажоритарників. 

Крім того, ця виборча система уможливила формування системи 
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"превентивних заходів", які дозволяли ще на етапі виборчої кам-

панії з високою вірогідністю отримати бажаний результат. Це 

досягалося за рахунок "витискання" потенційних опонентів бажа-

них кандидатів через формальні причини (неправильно складена 

декларація, оформлені документи), відсутність адекватної реакції 

територіальних виборчих комісій на скарги, відхилення судами 

позовних заяв на порушення прав потенційних опонентів "потріб-

них кандидатів" або ж затягування розгляду цих справ, ігно-

рування компетентними органами масових порушень виборчого 

процесу, формування "правильних" складів виборчих комісій і 

т. ін. Ці "переваги" виборчої системи активно експлуатуються й 

постмайданними політичними силами, які так само влаштовують 

політичні торги з тих чи інших питань, мобілізуючи голоси фрак-

цій і окремих депутатів, які відверто заявляють про свою опо-

зиційність.  

Для таких політичних режимів характерні й специфічні 

механізми інкорпорації політичного класу, де критерієм ефек-

тивності є у першу чергу особиста відданість – приналежність 

до певного клану. Відповідно й повноцінні соціальні ліфти для 

такої системи нехарактерні. Саме дистрофією соціальних ліфтів 

і пояснюється проходження у владу осіб, які часто жодним 

чином не проявили себе ані публічними діячами, ані 

ефективними менеджерами, але завдяки власній приналежності 

до ПЕГ легалізувалися у владі.  

Результатом такого принципу інкорпорації еліт стала дистро-

фія політичних інститутів, які відтворювали нові й нові вкрай 

неефективні політичні інститути або так звані "підривні інсти-

тути"21, профанація в діяльності політичних партій, імітація 

артикуляції політичних інтересів, непрацюючі соціальні ліфти, 

перенесення центру законотворчості з парламенту до Адміністра-

ції Президента, девальвація ролі органів місцевого самоврядування 

на користь місцевих державних адміністрацій. 

                                                 
21 Державне політичне правління і національна єдність: аналітична доповідь 

/ за ред. О. М. Майбороди. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. 

С. 95 – 96.  
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Характер партійної системи. Процеси партієгенезису в 

Україні відбуваються циклічно, де кожен цикл підпорядкований 

логіці функціонування кланово-олігархічного політичного 

режиму. Наразі в Україні зареєстровано 354 політичні партії. На 

перший погляд наявність політичних партій – це свідчення полі-

тичного плюралізму і політичної конкуренції. І зазвичай чисель-

ність політичних партій стрімко зростає після політичних 

катаклізмів. Так, в Україні піки зростання кількості політичних 

партій припадають на початок 1990-х рр., коли Україна набула 

незалежності, у період Помаранчевої революції, після 

Євромайдану. Якщо простежити динаміку утворення політичних 

партій, то саме після Євромайдану вона набула характеру 

гротеску. В Україні ледь не половина з них була зареєстрована у 

період після 2014 рр. Динаміка їх реєстрації така: якщо на 

кінець 2012 р. в Україні було зареєстровано 188 політичних 

партій, то на кінець 2016 р. вже нараховувалося 352 політичні 

партії22. Тільки протягом 2014 р. було зареєстровано 39 партій, 

у 2015 р. 79 партій, у 2016 р. – 42 партії (дані за 2017 і 2018 рр. 

у державному реєстрі відсутні). 

Однак зростання кількості політичних партій конвертується у 

зниження довіри до них. Так, за результатами соціологічних дос-

ліджень Фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва, 

рівень недовіри до таких інституцій був критично низьким, 65,3% 

у 2013 р. та 79,2% у 2015 р. Варто зауважити, що рівень довіри до 

політичних партій у 2013 р. складав 20,9%, проте стрімко почав 

падати і 2017 р. становив тільки 9,10%. Співвідношення динаміки 

реєстрації політичних партій і динаміки довіри/недовіри до них 

зображено на рис. 3.  

                                                 
22 Єдиний державний реєстр політичних партій України. URL: 

http://ddr.minjust.gov.ua/uk/ca9c78cf6b6ee6db5c05f0604acdbdec/politychni_partiyi/ 
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Рис. 3. Таблиця складена автором на основі даних Міністерства 

юстиції України та соціологічних досліджень Фонду демократичних 

ініціатив ім. Ілька Кучеріва. 

 

Як видно з графіка, збільшення кількості партій обертається 

посиленням недовіри до цього політичного інституту. У свою чер-

гу, це обертається девальвацією та деінституціоналізацією пар-

тійної системи.  

Поступово політичні партії стали квазі-інститутами, чиє 

призначення – артикуляція інтересів фінансово-промислових груп. 

Це твердження підтверджують статистичні дані щодо кількості 

осередків політичних партій. Так, парадоксально, що при 

зростанні кількості політичних партій – кількість партійних 

осередків не те що не збільшилася, а навіть зменшилася. Так, на 1 

вересня 2017 р. в Україні, за даними Мінюсту, нараховувалося 

15806 партійних осередків, на 1 вересня 2016 р. – 15759, на 1 

вересня 2015 р. – 15214, на 1 вересня 2014 р. – 18188, на 1 січня 
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2013 р. – 19222.23 Елементарні математичні підрахунки показують, 

що кожна партія має по 43 партійні осередки, що несказанно мало. 

У абсолютних цифрах найбільшу кількість партійних осередків 

має партія "Батьківщина" – близько 18 тис., тоді як інші парла-

ментські партії мають по 1200 – 1800 партійних осередків, що 

свідчить про вкрай неефективну – практично відсутню – орга-

нізаційну структуру більшості політичних партій.  

Рівень членства фактичного, який ґрунтується на основі соціо-

логічних опитувань, а не партійної статистики (зазвичай вона в 

рази завищена), є критично низьким. У ході соціологічних дос-

ліджень, проведених Інститутом соціології НАН України, тільки 2–

3% опитаних підтверджують своє членство у політичних партіях24. 

Кількість політичних партій зовсім не адекватна кількості членів 

політичних партій. Подібна невідповідність проявляється на 

виборах. Партії, які нібито заявляють, що їхніми членами є сотні 

тисяч осіб, на парламентських виборах не долають обмежуваний 

бар’єр. Тобто вибори оголюють проблему фіктивного членства у 

партіях, що повністю розмиває політичну структуру суспільства.  

Так само критично низьким є й рівень довіри до політичних 

партій. За даними соціологічних досліджень, проведених Центром 

Разумкова восени 2017 р., тільки 8,5% громадян вважають, що партії 

повинні бути впливовими суб’єктами політичного процесу25. Як 

наслідок – у суспільстві, а часто й у експертному середовищі мож-

на почути твердження, що в Україні немає ні політичних партій, ні 

партійної системи. Подібні висновки і ставлення до партій свід-

чать про те, що попри те, що в Україні політичні партії зареєстро-

вані, однак у суспільно-політичні процеси вони вмонтовані фор-

мально. Таким чином це дає підстави стверджувати, що партійна 

система є вкрай нерозвиненою, а політичні партії, які є, 

незважаючи на їх велику кількість, – не виконують функцій 

                                                 
23 Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами госпо-

дарювання. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
24 Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Київ. 2016. С. 163–164. 
25 Політична культура та парламентаризм в Україні: Сучасний стан та 

основні проблеми. Інформаційно-аналітичні матеріали до фахової дискусії. Центр 

Разумкова, Київ. 2017. С. 102.  
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артикуляції та представництва суспільних інтересів, що тим самим 

створює прірву між суспільством та представницькими органами 

влади. Це є фактором, який поглиблює політичне відчуження і 

поглиблює дефіцит легітимності.  

Власне, нерозвинена партійна структура і політична струк-

туризація є основою кланово-олігархічного режиму, оскільки 

функції, які покладаються у сталих демократіях на політичні партії 

в умовах кланово-олігархічного режиму виконують квазі-партії. 

Тобто за кланово-олігархічного режиму вони здебільшого пере-

творюються на субінститут ("псевдоінститут"), який, хоча й закріп-

лений юридично, але, як вже було сказано, артикулює інтереси 

ПЕГ. Наголосимо, що це не виключає наявності повноцінних 

партій. Звісно, вони є, як і є партійна система. Однак в умовах 

кланово-олігархічного режиму політична партія, яка намагається 

вийти на парламентський рівень ("у вищу лігу"), незмінно має гра-

ти за правилами, які створені ПЕГ. Тобто тим самим створюються 

паралельно офіційному обмежувальному бар’єру (в Україні він на 

рівні 5%) бар’єри, в основі яких ті чи інші поступки і домовленості 

"грати" у потрібні моменти на користь ПЕГ. Таким чином партії 

"сідають на своєрідну голку", коли з часом цих умов стає настіль-

ки багато, що партія відпрацьовує свій електоральний ресурс, 

стаючи нецікавою виборцю, і, що називається, "списується". Тому 

середній термін існування парламентських політичних партій в 

Україні (показник парламентської мінливості) – 2-3 електоральні 

цикли та й то у складі виборчих блоків, які зазнали ребрендінгу.  

Обійти правила, нав’язані ПЕГ, практично неможливо через 

специфіку виборчого процесу. У цій конкуренції така партія або 

змушена грати за правилами, які нав’язуються ПЕГ, або ж її шанси 

перейти у вищу лігу дуже знижуються. У разі, коли партія все ж 

приймає правила гри, нав’язані ПЕГ, вона розчиняється у масі 

зобов’язань перед ПЕГ, втрачаючи таким чином власну й ідентич-

ність, і сутність.  

На місцевому рівні такі партії можуть бути досить успішними. 

Останні місцеві вибори, проведені на основі пропорційної вибор-

чої системи, стимулювали появу нових більш інституційно спро-

можних партій. Однак для виходу на загальнонаціональний рівень 



                  Національна єдність у конкурентному суспільстві  27 

такі партії змушені витрачатися на популяризацію своїх ідей, що 

зазвичай робиться через ЗМІ, рахуватися з адмінресурсом і тим 

самим домовлятися з людьми, які є негласними "господарями" 

регіонів. Якщо діяти виключно в рамках закону, то усі ці витрати 

цілком посильні для політичних партій. Однак тут партії зіштов-

хуються з ситуацією, коли, граючи за правилами, – в межах закону 

– вони програють партіям, які виходять за рамки закону і витра-

чають на пропагування себе значно більші суми, що хоча законом і 

заборонено, однак адміністративний ресурс вже на боці цих 

партій-бізнес-проектів і компетентні органи (територіальні виборчі 

комісії, прокуратура) попросту не реагують на порушення законо-

давства. Прийнятий у 2017 р. Закон "Про державне фінансування 

політичних партій" хоча й запрацював, однак партії досить швидко 

навчилися його обходити, про що свідчить надзвичайні кількість 

зовнішньої реклами, дочасний початок виборчої кампанії, витрати 

на які, за висновками фахівців, перевищують усі допустимі зако-

ном норми. Тим самим стартові позиції партій, які зрощені з 

владою і є бізнес-проектами, вже сильніші, ніж тих, які дійсно хо-

чуть скласти конкуренцію владі. Тобто виникає ситуація за анало-

гією з футболом, коли одна команда грає за правилами, а інша ні, 

однак рефері не карає їх за порушення. Яка команда виграє – пи-

тання риторичне.  

Крім того, багато партій створюються як бізнес-проекти, пере-

творюючись у товар, який ПЕГ орендують або купують за відпо-

відну плату під час виборів, щоб ті "грали" як технічні кандидати 

на їхню користь, або ж у складі виборчих комісій. 

Співвідношення між центральною та регіональною вла-

дою в Україні так само, як і інших інститутів, зазнало деформацій 

у процесі утвердження кланово-олігархічного політичного ре-

жиму. Владна вертикаль в Україні була гібридом між недо-

сформованою демократичною моделлю з децентралізацією влади 

та збереженими залишками радянської високоцентралізованої 

моделі. На практиці це означало дублювання повноважень пред-

ставницьких органів влади, представлених обласними та район-

ними радами, і місцевими державними адміністраціями, які пов-

ністю підпорядковувалися Главі держави, а не уряду. Подібний 
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оксюморон сприяв посиленню позицій Глави держави у системі 

органів державної влади на користь зменшення функцій уряду і 

Прем’єр-міністра, який був формальним главою виконавчої влади. 

Дуалізм виконавчої влади, закладений в Конституції України, 

породив хаос, управлінський безлад і посилив політичну коруп-

цію. Ослаблення вертикалі виконавчої влади, відмова від прямого 

тиску за політичними мотивами на опозицію зменшили вплив 

адміністративного чинника на виборах. Так, парламентські вибори 

2006 і 2007 рр., а також президентські вибори 2010 р. чітко 

продемонстрували зростання змагальності виборчого процесу. 

Однак внаслідок "антиреформи" – 2010, суть якої було 

описано вище, в Україні розпочалися процеси деінституціоналіза-

ції політичних партій і політичної системи загалом, наслідком чого 

стала стрімка авторитаризація політичного режиму. У системі вико-

навчої влади цей процес позначився формуванням нової інсти-

туційної структури – так званих "наглядачів", які вбудовувалися в 

нову систему правил, що різко відводило Україну у бік держави з 

псевдо-авторитарним політичним режимом.  

 Саме ці процеси стали соціальним фундаментом закріплення 

в Україні патрон-клієнтських стосунків між суспільством і 

державою і кланово-олігархічного політичного режиму. Іншими 

словами, корупція, клієнтелізм посилювалися, бо громадяни готові 

були це споживати. Українська держава відіграє роль патрона 

щодо свого колективного клієнта – населення: патрон обдаровує і 

захищає своїх клієнтів в обмін на лояльність і підтримку. Ці 

стосунки ґрунтуються на зв’язках особистої залежності і мають 

неформальний характер. Зрозуміло, що є пряма залежність рівня 

розвитку від щільності патрон-клієнтелістських зв’язків з рівнем 

історичної колективізації (патерналістські прагнення). Тобто кон-

ституційно закріплений дизайн політичних інститутів формально 

існував. На практиці ж він мав свої прояви. Головне – інституційні 

зміни не мали системного, комплексного обґрунтування. 

Механічне повернення до Конституції 1996 р. і її недосконалість 

було вирішено обходити неформальними практиками, які 

вибудовувалися на певній довірі та минулих зв’язках. Звідси 

зрозуміле введення у публічний дискурс категорії "сім’я" – 
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найближче оточення Президента В. Януковича, яке моно-

полізувало систему ухвалення усіх рішень, доступ до ресурсів, 

монополізувала ринки, у тому числі й політичний26. Звісно, що 

інколи на вимогу "патронала" вкладалася частина надприбутків у 

соціальну сферу. Останнє робилося для зниження соціальної 

напруги і створення ефекту реальності економічної стабільності. 

Хоча насправді така політика має так само кумулятивний ефект, 

коли нагромаджуються проблеми, які вирішувати стає дедалі 

складніше.  

Отже, якщо зростає централізація і монополізація процесів 

вироблення та прийняття рішень, у першу чергу гальмується 

процес їх оцінки та реалізації. Це відбувалося на місцях, де 

контроль залежав від конкретних людей, агентів, які працювали 

від імені та під прикриттям Президента чи його найближчого 

оточення. Тобто, контроль був покладений на тих, хто сам мав би 

контролюватися.  

Нова інституційна структура – "наглядачі", – будувалася на 

критеріях довіри, як вже згадувалося. Але це критерій для 

вертикальних зв’язків. На горизонтальному рівні система 

ґрунтувалася на засадах політичної корупції. Для того, щоб 

мінімізувати можливі ризики застосовувалися дві форми – 

публічна (зовнішня) та тіньова (внутрішня). Для забезпечення пуб-

лічної складової потрібна була соціально-політична організація, 

яка мала представляти інтереси своїх членів та бути причетною до 

процесів легітимації27. Таким чином формувалася партія влади – за 

цим принципом були утворені свого часу блоки "За єдину 

Україну", партія "Наша Україна", ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, Блок Петра 

Порошенка та Народний Фронт. І саме до лав своєрідної "партії 

влади" зазвичай втягуються представники місцевих еліт, лідери 

громадської думки тощо. У свою чергу, тіньовою формою була 

                                                 
26 Ковалевський В. Формування політичних рішень в Україні: проблема 

співвідношення функцій і ролей виконавчих і представницьких органів влади на 

місцевому рівні / Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка 

стану та напрями оптимізації: аналітична доповідь / за ред. Г. І. Зеленько. Київ: 

ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. С. 144 – 146.  
27 Там само. С. 145 – 146.  
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політична корупція за принципом "кругової поруки". Саме цей 

принцип не змогли подолати на початку подій кінця зими – весни 

2014 р., коли відчуття власної безпеки змусило окремих учасників 

"кругової поруки" виступити проти української державності і 

взяти участь у нових псевдодержавних утвореннях. З орга-

нізаційного погляду, таким способом до загальноприйнятих "пра-

вил гри" долучаються власні обмеження організацій, дотри-

муватися яких мають усі члени.  

Таким способом створювалася інституційна структура само-

відтворення влади. Це був новий механізм підвищення безпеки та 

контролю за фінансовими потоками з боку домінуючих ПЕГ, одна 

з яких потім почала централізувати потоки навіть між цими 

групами. Інституційна структура, що вибудовувалася, мала спе-

цифічну природу. Вона не була формалізованою де-юре, але мала 

всі ознаки сталої інституційної структури де-факто. 

Інститут "наглядачів" будувався на принципах контрактних 

відносин, де винагорода агентів залежала від ефективності пред-

ставництва на місцях. Це складна мережа явних та неявних 

контрактів, мета яких полягала в накопиченні фінансових та інших 

ресурсів паралельно з вибудовуванням системи тотального 

контролю.  

Основні етапи становлення такої системи охарактеризував 

В. Ковалевський: 

1) Формування групи представників на місцях. У цей період 

часто групи були мобільними і відповідали за різні напрями чи 

різні регіони. Неефективність цього підходу виявилася вже на ви-

борах 2012 р., коли досить несподівано в окремих регіонах пере-

могу здобули представники радикальної опозиції, що отримали 

свої мандати внаслідок наростаючої хвилі протестного електорату.  

2) Консолідація інтересів ПЕГ – створення умов для цен-

тралізації інформаційних та фінансових потоків. У цей час окремі 

структури функціонували паралельно – місцеві представники, 

окремі "наглядачі", куратори з Адміністрації Президента, пред-

ставники Кабінету Міністрів тощо. Це перша реперна точка 
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становлення всієї системи, оскільки саме на ній відбувся зсув у бік 

надання значних преференцій одній з груп найближчого оточення. 

3) Посилення ролі однієї групи – максимальна централізація 

інформаційних, організаційних та фінансових потоків в умовах 

подальшого обмеження інформації, що надходила до Президента. 

В цей час для В. Януковича була створена власна "зона комфорту". 

А функції "принципала" фактично перейшли до членів його роди-

ни і людей, з яким вони співпрацювали. Це найбільш ризикований 

етап (друга реперна точка) розбудови всієї структури, оскільки 

саме на ньому вже почала проявлятися її уразливість28.  

У такій структурі ідеологія відсутня – наявна тільки від-

даність. Інститут "сім’ї" та "наглядачів", що будувався на прин-

ципах корпорації, не спрацював, оскільки саме ці принципи і були 

порушені через тривалу неузгодженість трьох інституційних 

систем. Формально-правова система визначала демократичний 

політичний режим. Через слабкість центральної влади у 2005 – 

2010 рр. відбулося становлення інститутів громадянського сус-

пільства (включаючи становлення середнього класу і появу серед-

нього бізнесу). А після 2010 р. ці інститути почали зазнавати втру-

чання, й навіть тиску, з боку спочатку представників, а потім 

"наглядачів", які діяли від імені й в інтересах "сім’ї". І, нарешті, 

сам інститут "наглядачів", який будувався на чітких правилах 

наповнення єдиного бюджету та розподілу прибутків. На міс-

цевому рівні політична належність часто змішується, оскільки 

домінують критерії довіри та можливостей. Тобто не важливо, до 

якої політичної сили належав агент. Якщо він хотів працювати, то 

мав виконувати інституційні приписи, що жорстко контро-

лювалися мережею "наглядачів", які мали всю повноту повно-

важень верховної влади, хоча й не публічну. Згортання кон-

куренції фінансово-промислових груп і їх фактичне усунення від 

процесів ухвалення політичних рішень спричинило посилення 

опортуністичної поведінки і вилилося у Євромайдан восени 

2013 р.29 

                                                 
28 Там само. С. 147.  
29 Там само. С. 148 – 149.  
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Після подій Євромайдану і відновлення дії Конституції 

України у редакції 2004 р. в Україні відновився процес реінсти-

туціоналізації влади, суть якої у відновленні природних функцій полі-

тичних інститутів. Це є умовою руйнації кланово-олігархічного 

політичного режиму. Звісно, що питання подолання чи використання 

напрацювань цієї інституційної структури лежить на новій владі, яка 

представлена і Президентом П. Порошенком, і парламентом. 

Отже, як видно з наведених даних та аналізу, в нашій державі 

виникла складна інституційна система, порушення в якій стали 

фундаментом для тих соціально-політичних зрушень, які нині 

відбуваються. Формальні "правила гри", зафіксовані у Конституції 

України та відповідному правовому полі, останнім часом тісно 

перепліталися або повністю замінялися на різних рівнях влади з 

напівлегальними практиками впливу окремих ПЕГ.  

Тобто централізації підлягали не тільки певні зовнішні ресур-

си, функції, посади, але й потоки інформації до людей, які прий-

мали рішення, в першу чергу, до президента. Інститути не можна 

змінювати відповідно лише до власних уподобань чи бажань 

окремої групи впливу, не враховуючи всього спектру наявних 

соціально-політичних процесів та інтересів.  

Після Євромайдану ситуація змінилася мало. Доволі великою 

проблемою для України, незважаючи на формування анти-

корупційних органів – НАБУ, САП, запуску процесу формування 

Спеціалізованого антикорупційного суду, лишається корупція, що 

прямо констатувала у своєму аналізі представники Transparency 

International. Хоча Україні цього року вдалося піднятися у 

рейтингу на один рядок – вона отримала оцінку в 30 балів. 

Разом із чотирма іншими країнами вона посіла 130–134-е місця: 

"сусідами" України в рейтингу стали Гамбія, Іран, М’янма та 

Сьєрра-Леоне. Росія, як і попереднього року, мала оцінку в 29 

балів. Вона посіла в рейтингу разом зі ще кількома країнами 

135–142-е місця зі 180. Саме стільки країн було проаналізовано. 

Порівняно з попередніми роками Україна дещо покращила свої 

позиції, оскільки у 2016 р. Україна набрала 29 балів (131–135-е 
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місця у рейтингу). А у 2013 р., наприклад, Україна мала 25 балів 

(144–149-е місця зі 177), 2012 р. – 26 балів, 2011 р. – 2,3 бали (за 

10-бальною шкалою), 2010 р. – 2,4 бали, 2009 р. – 2,230.  

Роль груп інтересів та груп тиску у політичному процесі 

будь-якої демократичної держави виконують громадські 

організації. Якщо виходити з того, що, по-перше, громадянське 

суспільство – це певний (зазвичай високий) рівень розвитку сус-

пільства, якому притаманна розвинена система інститутів і 

взаємодії й стосується воно усієї нерозчленованої поза-

політичної чи позадержавної сфери суспільного життя31, то в 

Україні з огляду на кількісні показники організацій гро-

мадянського суспільства (далі ОГС) картинка цілком задо-

вільна. Динаміки інституціоналізації громадянського суспіль-

ства після Євромайдану, що базується на даних Державної 

служби статистики без урахування Криму і території 

проведення АТО, засвідчує зростання їх кількості: станом на 1 

вересня 2014 р. в Україні було зареєстровано 479320 ГО, на 1 

вересня 2013 р. – 87240, на 1 вересня 2014 р. – 72525 ГО, на 1 

вересня 2015 р. 76866 ГО, на 1 вересня 2016 р. 74102 ГО, на 1 

вересня 2017 р. – 77129 ГО32 (Такий стан динаміки зумовлений 

військовими діями на Донбасі, анексією Криму і неможливістю 

об’єктивного підрахунку кількості ГО на окупованих 

територіях). Однак рівень довіри до ОГС (благодійні фонди, 

громадські об’єднання) за весь цей час складав не вище 18%, а 

до профспілок 15%33(див. рис. 4).  

    

                                                 
30 Corruption Perceptions Index – 2017. URL: https://www.transparency.org/-

news/feature/corruption_perceptions_index_2017 

 31 Основи демократії: Підручник для студ. вищих навчальних закладів / за 

заг. ред. А. Ф. Колодій. Третє видання, оновлене і доповнене. Львів. 2009. С. 152. 
32 Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами госпо-

дарювання. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
33 Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний 

моніторинг / за ред. д.ек.н. Ворони В., д.соц.н. Шульги М. Київ: Інститут 

соціології НАН України. 2013. С. 485. (566 с.). 
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Рис. 4. Рисунок складено автором на основі даних 

Державного комітету статистики України та соціологічних 

опитувань Інституту соціології НАН України.  

  

Слід наголосити, що саме 2013 р. став переломним стосовно 

рівня довіри та недовіри ОГС. Саме того року позначка рівня 

довіри стала вищою щодо позначки недовіри. За даними Фонду 

демократичних ініціатив ім. Ілька Кучеріва, рівень довіри до 

громадських об’єднань в 2013 р. становив 38,4%, тоді як рівень 

недовіри складав 35,6%. До Євромайдану з 2004 р. в Україні спо-

стерігався невисокий рівень довіри до ГО (позначка не 

перевищувала 20%), а рівень недовіри, навпаки, відзначався 

високою позначкою (майже 50%). Тільки 2013 р. громадяни по-

чали більше довіряти, ніж не довіряти громадським об’єднанням. 

Станом на 2014 р. 45,7% опитаних респондентів заявили про те, 

що вони "цілком довіряють ГО" та "швидше довіряють ГО", проте 

станом на 2016 р. тих, хто довіряє, стало на 8,7% менше (рис3). 

Хоча після революційних подій Євромайдану рівень довіри почав 

дещо знижуватись, однак залишається вищим по відношенню до 

рівня недовіри. Важливо зазначити, що рівень недовіри суттєво 
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знизився з 2015 р. (33,7%) і станом на 2016 р. становив 24,5%. До 

Революції Гідності українці не відчували себе громадою, не 

відчували свою приналежність до громади навіть у рамках міської 

спільноти. Громадянське суспільство не мало вагомої організа-

ційної основи і конкретних об’єктів соціально-політичної іденти-

фікації. Безліч громадських організації створювалися для отри-

мання грантів і були малочисельними. Істотно низький відсоток 

населення вважали себе членами громадських організації. Так, за 

даними соціологічного моніторингу, 87,1% опитаних українців 

відповіли, ще не являються членом жодної організації, об’єднання 

чи руху. Лише 9,8% респондентів дали відповідь: "Є членом однієї 

організації, об’єднання чи руху", "Є членом двох і більше 

організацій, об’єднань чи рухів"– 3,1%34. 

Тип політичної культури, сприятливий для розвитку 

громадянського суспільства, визначає, насамперед, довіра до 

інших громадян, громадська ініціативність та участь у колективній 

діяльності. Водночас більшість українців на сьогодні мають 

низький рівень "ментальної" готовності до такої діяльності, а ідеї 

громадянського суспільства для них ще не набули форм кон-

кретних цінностей (як цінностей-цілей, так і цінностей-засобів)35. 

Навіть після Революції Гідності зростання міжособистісної довіри 

в українців загалом не є помітним: з 4,3 бала (за десятибальною 

системою) у 2005 р. до 5,06 бала у 2014 р.36. Лише 42% громадян у 

2015 р. підтверджували наявність у них досвіду об’єднання з 

іншими людьми для розв’язання соціальних або власних проблем 

протягом останніх 12 місяців (при цьому це стосується зде-

більшого мешканців великих міст)37.Серед українців досі не 

                                                 
34 Там само. С. 116.  
35 Шайгородський Ю. Громадянське суспільство в Україні: чинники й 

особливості формування / Ю. Шайгородський // Сучасна українська політика. 

Київ: Центр соціальних комунікацій. 2013. Вип. 28. С. 331. (323–334). 
36 Наумова М. Динаміка громадянських цінностей українців і перспективи 

ефективної демократії / М. Наумова // Українське суспільство: моніторинг 

соціальних змін: зб. наук. праць. 2016. Вип. 2 (16). С. 241. (С. 239–249). 
37 Резнік О. Співпраця, індивідуалізм та пасивність у розв’язанні проблем: 

ризики та перспективи інтеграції постреволюційного суспільства / О. Резнік // 

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін: зб. наук. праць. 2016. Вип. 2 

(16). С. 186 (С. 175–184). 
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поширена більшість форм громадської активності, зокрема, участь 

у роботі структур "третього сектору" (для порівняння, у Німеччині 

таку участь беруть 31,4% опитаних громадян, в Україні – 2,3%). 

Щоправда, в останні роки стала відчутною тенденція зростання 

довіри до громадських об’єднань. На тлі низьких показників участі 

громадян в їх діяльності, цю тенденцію можна охарактеризувати 

скоріше як часткове перенесення патерналістських очікувань від 

держави на недержавні інституції. О. Майборода цю ситуацію 

пояснює наявністю певної консервації "підданської" політичної 

культури більшої частини населення України, що може 

призводити до конфронтаційності і в соціальних відносинах, і в 

масовій поведінці, спрямованій проти державних інституцій38. 

Запроваджений у 2015 р. інструмент електронних петицій 

також не став достатньо дієвим для впливу громадськості на 

формування та реалізацію державної політики. Наприклад, станом 

на липень 2016 р. на сервісі електронних петицій до Президента 

України було оприлюднено близько 25 тис. петицій і лише 40 з 

них (як правило, ті, щодо яких певні політичні сили чи інші 

заінтересовані організації проводили потужну інформаційну 

кампанію) отримали необхідну підтримку (25 тис. підписів). 

Тобто, звичайному громадянину чи громадському об’єднанню, іні-

ціювавши петицію, вкрай важко заручитися необхідною підтрим-

кою. Крім того, аналіз оприлюднених відповідей Президента Укра-

їни на розглянуті петиції свідчить, що близько трьох чвертей пети-

цій пересилаються Верховній Раді України чи Кабінету Міністрів, 

а інформація про результати їх розгляду у подальшому не опри-

люднюється. Інші петиції, як правило, отримують відповіді у виг-

ляді роз’яснень.  

Проте за офіційними цифрами важко сховати реальну інсти-

туційну спроможність українського громадського сектору. На 

практиці лише незначна кількість зареєстрованих інституцій гро-

мадянського суспільства провадить будь-яку діяльність (органам 

                                                 
38 Майборода О. Перспективи партнерської моделі взаємодії між державою і 

суспільством у сучасній Україні: постановка проблеми. Наукові записки 

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН 

України. 2014. Вип. 3 (71). С. 9–10 (С. 8–24.). 
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статистики про свою діяльність звітують лише близько третини 

зареєстрованих громадських об’єднань, інших не знаходять за 

реєстраційними адресами і додаткові відомості про них відсутні39. 

На думку експертів, активно працюючих інститутів громадян-

ського суспільства взагалі не більше 3–4 тис., значна кількість 

інших є формальними чи кишеньковими утвореннями40. Ілюстра-

тивним є аналіз напрямів діяльності громадських об’єднань. Згідно 

зі статистичними даними, найбільше таких об’єднань є оздо-

ровчими та фізкультурно-спортивними (17,6%), професійної спря-

мованості (10,3%), молодіжними (7,8%), об’єднаннями ветеранів 

та інвалідів (5,8%)41. При цьому тривалий час не можна було наз-

вати жодного громадського об’єднання, діяльність якого мала б 

значний суспільний резонанс та підтримку серед широких верств 

населення. З 2014 р. завдяки активній роботі, спрямованій на допо-

могу воїнам АТО та переселенцям з непідконтрольних територій, 

стали достатньо відомими благодійні та волонтерські організації. 

За даними Центру Разумкова (листопад 2016 р.), волонтерським 

організаціям довіряли майже 66% громадян, тоді як громадським 

організаціям – майже 52%42.  

Проте слід розуміти, що інституційна спроможність ОГС 

виявляється насамперед через їх взаємодію з державою. І саме 

тут привертає увагу вкрай низька інституційна спроможність ОГС 

в Україні. Звісно, це можна пояснити специфікою їх появи. Так, 

якщо у країнах сталої демократії процес становлення громадян-

ського суспільства відбувався синхронно з процесами демо-

кратизації – через формування буржуазії як класу, поступове 

розширення форм політичної участі і суспільної самоорганізації, 

                                                 
39 Діяльність громадських об’єднань в Україні у 2014 році: стат. бюлетень / 

Держстат ; відп. за вип. О. Кармазіна. 2015. С. 8. (145 с.). 
40 Стан та динаміка розвитку організацій громадянського суспільства 

України 2002 – 2013 роки : звіт за даними дослідження / упоряд. Л. Паливода. 

Київ: БФ "Творчий центр ТЦК". 2014. С. 35. (88 с.). 
41 Діяльність громадських об’єднань в Україні у 2014 році: стат. бюлетень / 

Держстат ; відп. за вип. О. Кармазіна. 2015. С. 7.  
42 Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні : аналіт. 

доповідь / [Яблонський В. М., Балакірєва О. М. та ін.]; за заг. ред. О. 

Корнієвського. Київ: НІСД. 2017. 56 с. 
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то в країнах молодої демократії, – які переходять від авто-

ритаризму, – становлення громадянського суспільства по суті є 

процесом "відвойовування" сфер компетенції у держави. Причому 

держава загалом "ділиться" власними компетенціями у сферах, які 

є найбільш обтяжливими для неї і найменш привабливими з точки 

зору прибутків напрямками соціально-економічної сфери, але 

дуже неохоче "допускає" громадянське суспільство туди, де фор-

муються правила гри або у сфери, де обертаються великі кошти. 

Таким яскравим прикладом є, наприклад, ліквідація ЖЕКів і ство-

рення замість них ОВБК (організацій власників багатоквартирних 

будинків, коли ініціаторам їх створення перешкоджали як могли – 

шкодячи майно, підпалюючи автівки і т. ін.). Тобто, якщо у 

молодих демократіях держава всіляко саботує процеси виокрем-

лення громадського сектору, то у кланово-олігархічних системах 

відбуваються дещо інші процеси, коли ОГС адаптуються під 

потреби ФПГ, які, у свою чергу, знаходять законно прийнятні 

форми їх адаптації. 

Підміна державно-владних відносин неформалізованими гро-

мадянськими відносинами в рамках неформальних інститутів 

спричиняє розвиток "квазігромадянського суспільства", яке 

перебирає на себе значну частину державно-владних функцій і 

стає конкурентом "нормального" громадянського суспільства. Їх 

відмінність полягає в тому, що "нормальне" громадянське сус-

пільство завжди взаємодіє з державою через легітимні канали, тоді 

як "квазігромадянське" – навпаки. В результаті поряд з офіційною 

постає "тіньова" держава, зазвичай заснована на корупції, яка 

обслуговує неструктуровані чи структуровані нелегально спіль-

ноти людей в обмін на відповідні послуги. У зазначеній тріаді 

домінуючу роль все ще відіграє останнє – представлене ПЕГ, які 

поступово сконцентрували у своїх руках основні виробничі 

ресурси, а згодом монополізували й політичну сферу (феномен 

"захоплення" держави, про який йшлося вище).  

Зрештою складається ситуація, коли громадянське 

суспільство змушене конкурувати не тільки з державою, а ще 

й з ПЕГ. Про що йдеться? Так, в Україні, згідно законодавства, 

при усіх органах державної влади та державних підприємствах 
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створюються громадські ради (ця практика була запроваджена ще 

2012 р.), які хоча й мають консультативно-дорадчу функцію,  але є 

інструментом впливу громадянського суспільства.  

Проте на практиці громадські ради часто стають "кишень-

ковими". Механізм їх створення описав В. Петровський43. "Гро-

мадські ради формуються відповідно до Постанови Кабміну №996 

від 3.11.2010 р. "Про забезпечення участі громадськості у фор-

муванні та реалізації державної  політики" зі змінами і допов-

неннями, затвердженими постановою №234 від 8.04.2015 р. і 

"Типового положення про громадську раду при міністерстві, 

іншому центральному органі виконавчої влади, районній, районній 

у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації". Цією 

постановою Кабмін завдяки обмеженню чисельності громадських 

рад у складі 35 осіб легалізував, на думку В. Петровського, процес 

створення "кишенькових" громадських рад, які фактично 

захищають олігархічно-корупційні інтереси виконавчих органів, 

принагідно вирішуючи власні проблеми. Саме на цьому й 

побудовано схеми, суть яких у тому, що внаслідок штучного 

заведення на установчі збори необхідної кількості "ручних" 

організацій або ж кулуарних домовленостей (у народі відоме як 

"договорняк"), при голосуванні більшістю за межі квотної чисель-

ності виштовхуються всі або майже всі організації, які готові 

працювати для держави і суспільства, але з якихось причин є 

незручними для міністерства. Натомість до складу громадської 

ради вводяться 35 членів, які завжди підтримають "необхідну полі-

тику" відповідних органів виконавчої влади. Подальша діяльність 

такої громадської ради, на думку В. Петровського, вже не має 

ніякого значення. Всі питання її легітимний голова вирішить з 

органом влади, при якому її обрано, так, як "потрібно". Тому 

головне за узаконеною постановою Кабміну схемою – обрати 

потрібний склад громадської ради, який обирає потрібного голову. 

Тим самим будь-яка діяльність конкретного органу влади 
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(законна, незаконна, з ознаками корупції, порушень чинного 

законодавства тощо) освячена "громадськістю", а отже, законно 

захищена. Зрозуміло, що голова громадської ради та члени її 

правління, незалежно від того, працює вона чи ні, мають мож-

ливість вирішувати й власні питання, контролюючи, принаймні на 

папері, роботу органу виконавчої влади, але фактично будучи не 

його контролером, а партнером"44. Тобто створення громадських 

рад може стати формою самолегітимації політичного режиму, 

коли за рахунок імітації залучення створюється видимість того, що 

враховується думка громадськості.  

Тому наразі в Україні спостерігається жорстка боротьба між 

ПЕГ, які саботують реформи, і громадянським суспільством, яке й 

надалі відвойовує сфери компетенції для себе. ПЕГ застосовують 

розгалужену систему методів, спрямованих на нівелювання 

(дискредитацію) всього, що заважає їх функціонуванню. Най-

потужніша кампанія з дискредитації розгорнулася навколо діяль-

ності антикорупційних громадських організацій і дискредитація 

так званих "грантоїдів". На думку В. Степаненка, це кліше було 

активно взято на озброєння провладними критиками громадян-

ського суспільства. Хоча вперше це слово було вжите журналістом 

не лише щодо існуючої практики нецільового використання 

грантів іноземних донорських організацій чи статутних коштів 

громадських організацій, а й щодо можновладців як "найбільших 

грантоїдів", які доволі часто в українській новітній політичній 

історії витрачали кошти міжнародних кредитів не за їх при-

значенням. Тобто у тезі про "грантоїдство" йшлося радше про 

деформований з точки зору нормативних правових уявлень інсти-

туціональний корупційний клімат самого суспільства і держави45.  

Водночас такі звинувачення не зовсім безпідставні, адже суть 

повноцінного громадянського суспільства у тому, що людина у 

вільний від роботи час на безоплатній основі займається тією чи 

іншою громадською роботою. У нас же  цілком шляхетні цілі 

                                                 
44 Там само.  
45 Степаненко В. Громадянське суспільство: дискурси і практики. Київ: 

Інститут соціології НАН України. 2015. С. 250. 
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виконують цілком пристойні люди та організації, але за євро-

пейські чи американські гроші. Тобто громадська діяльність у 

такому разі є формою заробітку і не може вважатися повноцінною. 

Тому при нібито підвищенні громадської активності, вона не є 

органічною – такою, що йде від самих громадян, тому й не має 

належного ефекту. Так само вона є вкрай обмеженою у 

суспільстві, де ледь не половина громадян перебуває за межею 

бідності, де діяльність людей підпорядкована виживанню, а не 

боротьбі з режимом. Третя причина – це критичний рівень і 

міжособистісної, і інституційної довіри – люди побоюються 

обману, зневірені і тому намагаються обмежувати коло свого і 

спілкування, і діяльності найближчим оточенням, колегами тощо.  

В Україні було зроблено спробу запровадити електронне 

декларування не лише для державних посадовців, але й для пред-

ставників громадських організацій, які займаються антикоруп-

ційною діяльністю. Сама по собі ідея не має нічого надзвичайного 

і логіка цього зрозуміла – "якщо ви такі чесні і слідкуєте за чес-

ністю інших, то чому б вам не показати ваші статки". Але ця ідея 

викликала неабиякий спротив в суспільстві. І цей спротив зро-

зумілий, оскільки базується на тотальній недовірі до органів дер-

жавної влади і контролюючих інстанцій. Адже наявність подібної 

інформації може використовуватися вибірково і стати інстру-

ментом боротьби проти антикорупціонерів.  

Водночас слід визнати й той факт, що антикорупціонери самі 

дають підстави для подібних акцій. Адже як можна пояснити наяв-

ність елітних квартир у центрі столиці вартістю у сотні тисяч 

доларів, наприклад у антикорупціонерів, які користуються без-

заперечним авторитетом на Заході – С. Заліщук чи С. Лещенка – 

доволі молодих людей, які ніколи не займалися бізнесом?  

Крім того, часто під виглядом громадських організацій хо-

вається бізнес. Громадські організації є основними політичними 

лобістами. Поширеним явищем є створення "кишенькових" бла-

годійних фондів при державних структурах, правоохоронних орга-

нах тощо для перерахування корупційних платежів. Наприклад, 

громадські антикорупційні організації м. Києва в рамках проекту 

"Приховані інтереси" знайшли близько 600 структур, які належать 
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120 депутатам Київради та 45 найвищим посадовцям міської 

та районних держадміністрацій, куди (у число 600) входять також 

96 громадських організацій і 34 благодійні. Такі організації дозво-

ляють також виявити зв’язки між депутатами…, які можуть нада-

вати один одному корупційні послуги"46. 

Цікавою є й траєкторія кар’єрних переміщень керівників во-

лонтерських організацій чи лідерів Євромайдану. Логічно, що ці 

люди, намагаючись реалізувати власні політичні ідеї, стають полі-

тиками. Однак зазвичай вони йдуть шляхом найменшого спротиву, 

тобто не працюють над розбудовою власної партійної структури – 

це довго, дорого і не гарантує проходження до парламенту. Такі 

політичні проекти посильні тільки ПЕГ. Громадські активісти 

погоджуються на співпрацю з вже відомими політичними брен-

дами, діючи за логікою "потрапимо у владу, а там розберемося", 

або ж йдуть на співпрацю з ПЕГ і працюють у межах правил гри, 

запропонованих ПЕГ. Подібна конвергенція зазвичай обертається 

тим, що нібито прогресивні і цілком здорові ідеї громадськості 

використовуються ПЕГ у своїх інтересах, стаючи засобом досяг-

нення їх мети. І проблема в тому, що у суспільствах з вкрай низь-

ким рівнем життя нематеріальні ідеї рідко домінують над мате-

ріальними. Звідси й голосування "за гречку", за побудовану дорогу 

чи дитячий майданчик або ж за відвертих популістів. 

Правовий статус особистості, стан і гарантії прав та свобод 

людини, ЗМІ, політичних свобод у кланово-олігархічних полі-

тичних системах також виглядає вкрай специфічно. При наявності 

конституційно гарантованих прав і свобод людини діють своєрідні 

обмеження у вигляді неформальних правил гри. Зокрема, консти-

туційні гарантії на безкоштовне отримання медичних послуг, на 

безкоштовне навчання давно перетворилися на правила, які не пра-

цюють або працюють у міру наявних можливостей у відповідних 

медичних чи навчальних закладах. Тобто формально ніхто не 

відміняв ці конституційні норми, але фактично вони виявилися 

знищеними через неефективність кланово-олігархічної держави, 

                                                 
46 Голуб А. Від prozorroсті до контролю // Тиждень. 2017. 13 лютого. URL: 

http://tyzhden. ua/Economics/185040 



                  Національна єдність у конкурентному суспільстві  43 

яка вкрай неефективно виконує функцію перерозподілу мате-

ріальних благ, соціального захисту громадян тощо.  

Аналогічною є ситуація зі ЗМІ. Формально усі наявні теле-

радіокомпанії і друковані ЗМІ діють у чітко визначеному пра-во-

вому полі і усі, відповідно, рівні перед законом. Однак на практиці 

складається ситуація, коли одні виявляються "рівнішими" за 

інших. ЗМІ, які належать ПЕГ, зазвичай отримують потрібні час-

тоти мовлення, тиражі тощо. Тоді як державні канали – най-

красномовніший випадок з громадським телебаченням в Україні – 

канал Перший.ua, який змушені були закрити через те, що на 

нього у держави не знайшлося необхідного фінансування.  

Водночас в Україні склалася вкрай неоднозначна ситуація: в 

умовах російської агресії нібито держава змушена захищати віт-

чизняний інформаційний простір, що опонентами тут же сприй-

мається як наступ на свободу слова. З іншого боку – під аргу-

ментами захисту національного інформаційного поля можуть 

розправлятися з політичними опонентами тощо. І така над-

звичайна невпорядкованість нормативно-правової бази і не завжди 

ретельне виконання функцій нагляду за контентом з боку 

Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення, 

послаблюють і цю функцію держави – функцію забезпечення 

свободи ЗМІ і функцію захисту інформаційного простору, що 

загалом обертається елементарною суспільною дезорієнтацією і 

посиленням політичної напруги у суспільстві.  

Таким чином, в Україні очевидне розбалансування політичної 

системи і новий виток у трансформації політичного режиму. Його по-

різному оцінюють у фаховому середовищі. Зокрема, вітчизняний 

дослідник неопатримоніалізму О. Фісун політичний режим в Україні 

після Євромайдану характеризує як "коаліційну президентську 

систему з частковими елементами керованої неопатримоніальної 

демократії"47. Цю модель характеризує 1) консолідація формальної і 

неформальної влади П. Порошенком; 2) формування ситуативної 

пропрезидентської більшості в парламенті; 3) інтеграція україн-

                                                 
47 Fisun O. The Future of Ukraine's Neopatrimonial Democracy, PONARS 

Eurasia Policy Memo. 2015. Oct. No. 394. Р. 2.  
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ських олігархів і регіональних баронів в сучасну політико-еко-

номічну систему як партнерів та спонсорів нової влади; 4) роз-

виток достатньо автономного субнаціонального рівня політичного 

процесу і формування регіональних політичних режимів.  

Дещо іншої думки притримується відомий американський 

дослідник "патрональної політики" Г.Хейл. На його думку, в 

Україні після 2014 р. і відновлення парламентсько-президентської 

моделі радше слід вести мову про "патронажний парламентаризм". 

Тобто прем'єр-президентські форми правління, подібні до тих, що 

склалися в Україні в 2005-2010 роках і після 2014 року, задають 

умови для конкуренції між "пірамідами влади", тим самим 

підриваючи монополію на політичний патронаж48.  

Доповнюючи висновки Г. Хейла, зазначимо, що соціальні 

потрясіння в Україні на кшталт Помаранчевої революції та Євро-

майдану призвели до посилення конкуренції фінансово-промис-

лових груп, однак істотних фундаментальних змін соціальних 

взаємодій не відбулося. Ці події не забезпечили переходу від пер-

сональних обмінів до деперсоналізованих відносин, які б ґрун-

тувалися на формальних правилах, структурах та процедурах. В 

Україні зберігається вкрай низька залежність партій від виборців, 

тимчасом як залежність від окремих фінансово-промислових груп 

все ще надзвичайно висока.  

Таким чином зміни відбуваються, але істотного розвитку 

немає – країна ходить по колу, відтворюючи нові й нові вкрай 

непродуктивні з точки зору соціального прогресу політичні прак-

тики. Найбільш небезпечним явищем є, на нашу думку, деінсти-

туціоналізація, яка супроводжується зламом старих, бодай і 

неефективних, але правил гри, не унормовуючи нові. Подібне пра-

вове свавілля знесенсовлює будь-які нормативно правові акти, 

оскільки немає гарантії, що їх прийняття означатиме їх виконання. 

Наприклад, відзначаючи надзвичайно істотні зрушення у рефор-

мах в Україні аналітики Chatham House відзначають, що "завдяки 

децентралізації місцева влада отримала розширені повноваження і 

                                                 
48 Генри Х. Национализм и цинизм в политике: есть ли противоречие? // 

Контрапункт. 2015. № 2. С. 2.   
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можливість самостійно стягувати податки, однак реформування 

конституційного розподілу влади, інституцій (особливо державної 

служби), а також ЗМІ заледве почалося. Політичні та економічні 

групи, що досі мали привілейований доступ до влади, чинять жор-

сткий опір на шляху встановлення верховенства права та про-

ведення судової реформи, а також закладення підвалин ефек-

тивного державного управління. Влада розподілена між пре-

зидентом і урядом, які, у свою чергою, залежать від мінливої під-

тримки політичних партій. Тон часто задають популісти, тоді як 

вплив бізнес-груп залишається незмінним. Це призводить до 

нездорової конкуренції між гілками влади та проникнення коруп-

ції до демократичного процесу. Опір, що чинять драйверам 

реформ, свідчить не лише про значущість змін, які вже відбулися, 

а й про серйозність нових викликів"49. 

Якщо ж звернутися до індексів демократії, які щорічно складає 

авторитетна міжнародна організація Freedom House, то стане 

очевидним несуттєве послаблення кланово-олігархічного режиму і 

покращення усіх атрибутів демократії, хоча на рівень 2007 р. Україна, 

незважаючи на усі нововведення, все ще не вийшла (див. рис. 5).  
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Демократичність 

управління на 

рівні центральної 

влади 

4,75 4,75 5,00 5,00 5,50 5,75 5,75 6,00 6,00 5,75 5,75 

Виборчий процес 3,00 3,00 3,50 3,50 3,50 3,75 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 

Розвиток 

громадянського 

суспільства 

2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,50 2,25 2,25 2,50 

Незалежність 

ЗМІ 
3,75 3,50 3,50 3,50 3,75 4,00 4,00 4,25 4,00 4,00 4,0 

Демократичність 

управління на 

рівні місцевих 

органів влади 

5,25 5,25 5,25 5,25 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,25 5,0 

                                                 
49 The Struggle for Ukraine. Chatham House Report. October 2017. Р. 120.  
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Продовження рис.5 
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Ефективність і 
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судочинства 
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Інтегральний 

індекс демократії 
4,25 4,25 4,39 4,39 4,61 4,82 4,86 4,93 4,75 4,68 4,61 

 

Рис. 5. Динаміка розвитку демократії в Україні (2007 – 2017 рр.)50. 

 

Підсумовуючи розділ, наголосимо, що вибірковість і спон-

танність при проведенні реформ та ігнорування механізмами 

конституційної інженерії взамін на принцип політичної доціль-

ності дедалі більше ускладнює політичний процес і призводить до 

поступової девальвації функцій держави і розмивання її ознак. 

Після анексії Криму Російською Федерацією і початку військовою 

агресії на Донбасі ознаки послаблення держави проявилися ще з 

більшою інтенсивністю. Фактично зараз Україна опинилася в 

ситуації "або – або"– економічний прорив і вихід з інституційної 

пастки, чи повернення у сферу впливу Росії з усіма наслідками – у 

випадку України це втрата політичного суверенітету і консервація 

по суті колоніального стану з автократичним (за типом росій-

ського) політичного режиму. І якщо ще кілька років тому такий 

стан справ дозволяв більш-менш безконфліктно балансувати і під-

тримувати відносну політичну стабільність за рахунок неправових 

практик (тіньова економіка, корупція, викачування природних 

ресурсів та сировини), то зараз в умовах зовнішніх загроз і істот-

ного скорочення внутрішніх ресурсів і високого суспільного 

запиту на зміну правил гри, ігнорування цих явищ – це, як 

справедливо сформульовано у назві цього підрозділу, прямий 

шлях до самознищення.  

                                                 
50 Freedom in the world: Ukraine 2007-2017. URL: https://freedomhouse.org/-

report/nations-transit/2017/ukraine 
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Політичний режим – це, в першу чергу, правила гри, які пред-

ставляють собою співвідношення формальних і неформальних ін-

ститутів у політичному процесі, які після Євромайдану змінилися 

неістотно. За усіма характеристиками політичний режим в Україні, 

яка на думку Freedom House є "частково вільною країною, 

залишається гібридним". Водночас не можна ігнорувати той факт, 

що протягом останніх п’яти років в Україні відбулися інституційні 

зміни, завдяки яким створюються передумови для якісних змін 

політичного режиму. Мова йде, по-перше, про посилення процесів 

політичної конкуренції завдяки розширенню повноважень 

парламенту і поверненню до парламентсько-президентської 

республіки; по-друге, запровадження електронного декларування 

для народних депутатів, депутатів місцевих пред-ставницьких 

органів, державних службовців, чиновників та ін., що є фактором, 

який істотно знижує політичну корупцію; по-трете, 

децентралізація фінансів, що стимулює розвиток регіонів і так 

само створює підстави для посилення політичної конкуренції 

завдяки дифузії політичних сил; по-четверте, запровадження про-

порційної виборчої системи до місцевих представницьких органів 

влади стимулює оновлення політичних партій; по-п’яте, запро-

вадження державного фінансування політичних партій знижує їх 

залежність від олігархічного капіталу; по-шосте, реформа держ-

служби, в основі якої створення сервісно орієнтованої держави; 

по-сьоме, істотне посилення організацій громадянського сус-

пільства і істотна трансформація ціннісної системи суспільства, 

трансформація зовнішньополітичних пріоритетів у напрямі 

європейських цінностей (й інституціоналізація проєвропейської 

політики завдяки Асоціації України й ЄС), посилення гро-

мадянської і політичної активності, які є найбільш розвиненим в 

Україні суспільним інститутом (як видно з рис. 5). З огляду на те, 

що такі нововведення мають кумулятивний ефект, це дає підстави 

для оптимізму щодо поступового виходу з гібридного стану.  

Водночас є ряд чинників, збереження яких не просто стримує 

вихід України з гібридного політичного режиму, а й створює 

загрози національній безпеці. Це, по-перше, збереження "склеро-

тичного" впливу фінансово-політичних груп через збереження 
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неадекватних суспільному запиту механізмів інкорпорації політич-

ного класу. 

По-друге, політична деінституціоналізація і систематичне 

порушення Конституції та законів України парламентом спри-

чиняє дефіцит легітимності влади, що конвертується у зменшення 

керованістю державою.  

По-третє, на фоні тривалої фінансово-економічної кризи і 

поглиблення соціального розшарування зріс запит на популістичні 

ідеї та на неконвенційні форми політичної участі (яскравий приклад 

"сміттєва люстрація"). Найнебезпечніше у цьому всьому – наро-

стаюча суспільна напруга, яка, не маючи ефективних каналів виходу, 

зазвичай знаходить вихід у радикальних діях. Зрозуміло, що 

об’єктами радикальних дій, у першу чергу, є представники влади. 

По-четверте, збереження в Україні надзвичайно специфічної 

"політичної матриці", яка по суті призводить до відтворення не-

правових практик, у якій народ по суті вилучений з процесів фор-

мування політичних рішень і перетворений у засіб легітимації 

політичних рішень, пропонованих політичним класом. Ігно-

рування і відверте нехтування механізмами конституційної 

інженерії на користь політичних торгів, а по суті дилетантизм і 

безвідповідальність у проведенні державної політики при ігно-

руванні причинно-наслідкових зв’язків призводять до вихо-

лощення конституційних норм, що розмиває і тим самим ослаблює 

функції, притаманні класичній державі (йдеться про функції 

соціального захисту, перерозподілу матеріальних та інших благ, 

регулювання, охорони здоров’я тощо).  
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1.2. ВЛАДА І ОПОЗИЦІЯ: КОНСТРУКТИВІЗМ 

 І СПІЛЬНІСТЬ РІШЕНЬ ЯК ПРОДУКТ КОНКУРЕНЦІЇ 

 

"Опозиція абсолютно необхідна. 

 Справжній державець, і взагалі кожна  

розумна людина, візьме більше користі 

 від спілкування зі своїми противниками, 

 ніж з найпалкішими прихильниками" 

(Бенджамін Франклін) 

 
 Опозиція є неодмінним компонентом, індикатором демокра-

тичного суспільства й правової держави. В демократичному сус-

пільстві зі сталими традиціями, стабільним правопорядком полі-

тична опозиція розцінюється як закономірне та природне явище, 

яке сприяє нормальній життєдіяльності та розвитку суспільства 

незалежно від характеру його політичної системи, є умовою 

вдосконалення зворотного зв’язку між громадянами та органами 

державної влади51.  

Як зазначено у політичному енциклопедичному словнику, 

влада – одна з фундаментальних засад суспільства. Вона вияв-

ляється скрізь, де є усталені об’єднання людей: у сім’ї, виробничих 

колективах, різних організаціях і закладах, у державі. Влада – це 

здатність системи забезпечити виконання її елементами прийнятих 

зобов’язань, спрямованих на реалізацію колективних цілей. За 

словами Б. Расела, "влада може бути визначена як реалізація по-

ставленої мети"52. 

Опозиція, зі свого боку, є сукупністю "суб’єктів політичного 

життя, які виступають проти змісту політики, що реалізується дію-

чою владою, та/або методів реалізації цієї політики, ведуть 

                                                 
51 Чижова О. Системні відносини влади, опозиції і прагматизму. Освіта 

регіону. 2011. № 4. URL: http://social-science.com.ua/article/634  
52 Політичний енциклопедичний словник / За ред. Ю. С. Шемшученка, 

В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. 2е вид. доп. і перероб. Київ: Генеза, 2004. С. 618. 
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активну діяльність, спрямовану на те, щоб самим зайняти цен-

тральне місце у владній системі"53. 

Відповідно, для аналізу взаємодії влади та опозиції можна 

виділити наступні складові:  

• суб’єкт опозиції. До суб’єктів політичної опозиції належать 

політичні партії та їх парламентські фракції (парламентська опо-

зиція). В ширшому контексті, якщо йдеться про опозицію як сус-

пільне явище, то суб’єктами опозиції можуть виступати як певні 

об’єднання громадян (формалізовані чи не формалізовані), так і 

окремі громадяни; 

 • об’єкт опозиції. Головною ознакою об’єкта опозиції є наяв-

ність владного статусу, який передбачає наявність легітимних 

можливостей з формування і реалізації певної політики через 

інститути держави. Відповідно, визначення певного інституту в 

якості основного об’єкта опозиції (за ставленням до якого 

визначається опозиція) передбачає наявність у нього відповідних 

повноважень і залежить від конструкції політичної системи;  

• підстави (причини) опозиції. Серед підстав опозиції можуть 

бути: зміст політики, що реалізується владою; засоби реалізації 

цієї політики; прагнення певного суб’єкта (політичної партії) са-

мому зайняти місце влади. Останній чинник виокремлюється на 

тій основі, що влада може бути не лише засобом реалізації 

альтернативної політики, але й засобом доступу до публічних 

ресурсів, а також – і самоціллю. 

 Такий підхід дозволяє виділити два виміри опозиційності: 

інституційний (відносно об’єкта опозиції) і змістовний (відносно 

підстав опозиції)54. 

Щодо причин, які зумовлюють існування політичної опозиції, 

можна виділити наступні:  

- внутрішня суперечливість суспільства;  

- соціальне розшарування;  

                                                 
53 Опозиція в Україні: Аналітична доповідь центру Разумкова. Національна 

безпека і оборона. Київ, 2002. № 7. С. 2–44. 
54 Опозиція в Україні: Аналітична доповідь центру Разумкова. Національна 

безпека і оборона. Київ, 2002. № 7. С. 2–44.  
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- ігнорування принципу соціальної справедливості; 

- криза у відносинах між населенням та владою55. 

В демократичних політичних системах існує можливість 

конструктивної взаємодії політичних сил, як тих, що знаходяться 

при владі, так і тих, що їм протидіють. Будучи невід’ємним компо-

нентом демократичного суспільства і правової держави, опозиція 

не передбачає насильницьких дій з метою захоплення державної 

влади.  

Основними функціями політичної опозиції є: 

- аналіз і критика ідей і політики влади, функціонуючої сис-

теми, а також поглядів і дій інших суб'єктів політичного життя; 

- розробка та висування альтернатив – ідей, програм, політич-

ного курсу, конкретних дій у сфері економічної, соціальної, куль-

турної чи міжнародної політики, а також альтернативних методів 

здійснення тієї чи іншої політики;  

- підготовка і висунення політичних діячів, нових політичних 

лідерів56.  

Існують декілька критеріїв класифікації опозиції. Залежно від 

міри лояльності до державної влади розрізняють помірковану та 

радикальну політичну опозицію. Перша за своєю сутністю кон-

структивна, критична і в більшості випадків здатна досягти 

компромісу і навіть консенсусу з владою, формулює ділові 

пропозиції, що відповідають національним інтересам. Друга 

безкомпромісно виступає за зміну існуючого політичного курсу з 

метою реалізації власної політичної лінії. Умови функціонування 

формують опозицію легальну, нелегальну та напівлегальну. 

Легальна опозиція діє відкрито, дотримується основних законів і 

принципів існуючої політичної системи, вважає неприйнятним 

використання сили для здобуття влади. Її представники беруть 

активну участь у політичному житті суспільства. Форми такої 

участі різноманітні: виборча діяльність, критика урядового курсу, 

                                                 
55 Політична влада і опозиція в Україні: методологічний контекст URL: 

http://veche.kiev.ua/journal/3841/  
56 Пономарёв К. Н. Политическая оппозиция как атрибут демократии URL: 

http://cheloveknauka.com/politicheskaya-oppozitsiya-kak-atribut-demokratii  



         Розділ 1   ОБ’ЄКТИВНІСТЬ КОНФЛІКТНОСТІ… 

 
52 

вплив на прийняття політичних рішень, участь за певних обставин 

у діяльності владних структур. Незважаючи на наявність очевид-

них протиріч, влада і опозиція за цих умов виявляють лояльність 

одна до одної, готовність до співробітництва та діалогу. Особли-

вого значення набуває співпраця між владою та опозицією в кри-

зових ситуаціях. Нелегальна опозиція діє приховано, поза межами 

існуючої політичної системи, а права та претензії не визнаються 

владними структурами. За власною ініціативою нелегальна 

політична опозиція використовує насильницькі засоби боротьби, 

які неприпустимі для цивілізованого світу. Напівлегальна опозиція 

включає в себе політичні сили, які утримуються від прямого 

протистояння владі, але в той же час не співпрацюють з нею57.  

Характеризуючи владу та опозицію сучасної України, можна 

констатувати, що вони мають переважно одне походження. У 

складі депутатських фракцій і опозиційних партій та блоків, і вла-

ди є представники великого та середнього бізнесу, для яких голов-

на цінність депутатського мандату − захист бізнесу політичними 

засобами, намагання запобігти перерозподілу власності або 

мінімізувати втрати від нього.  

Сучасний стан влади та опозиції в Україні 

26 жовтня 2014 року в Україні відповідно до статті 90 Кон-

ституції України відбулися позачергові парламентські вибори, в 

ході яких перше місце посів "Блок Петра Порошенко". Також до 

парламенту увійшли "Народний фронт"; "Опозиційний блок"; 

"Самопоміч"; "Відродження"; "Радикальна партія Олега Ляшка"; 

"Всеукраїнське об’єднання Батьківщина". 

Відповідно до закону України "Про регламент Верховної Ради 

України" парламентські партії повинні сформувати більшість на-

родних депутатів з метою прийняття законів58. На даний момент 

верхівку виконавчої влади України очолює партія нинішнього пре-

зидента Петра Порошенка "Блок Петра Порошенко" спільно з 

                                                 
57 Чижова О. Системні відносини влади, опозиції і прагматизму. Освіта 

регіону. − 2011. − №4. URL: http://social-science.com.ua/article/634   
58 Регламент Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/-

laws/show/547-17 



                  Національна єдність у конкурентному суспільстві  53 

блоком "Народний фронт". Відповідно усі інші партії являють 

собою опозицію.  

Цілком природно, що між владою та опозицією існує певне 

протистояння, яке посилюється напередодні виборів. Україна саме 

зараз входить у цей період.  

Президент України Петро Порошенко у 2015 році підписав 

Указ "Про Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020". Документ 

включає в себе 62 реформи. З них пріоритетними визначені 8 ре-

форм та 2 програми. Визначено 25 ключових показників успіш-

ності розвитку країни59.  

Як першочергові визначені реформа системи національної 

безпеки і оборони, оновлення влади та антикорупційна реформа, 

судова та реформа правоохоронної системи, децентралізація та 

реформа державного управління, дерегуляція та розвиток під-

приємництва, реформа системи охорони здоров’я і податкова ре-

форма. 

Серед пріоритетів також реалізація двох програм – 

енергонезалежності та популяризації України у світі і просування 

інтересів держави у світовому інформаційному просторі. 

Реалізація Стратегії передбачає досягнення 25 ключових 

показників, що оцінюють хід виконання реформ та програм. 

Зокрема, планується, що у рейтингу Світового банку Doing 

Business Україна посяде місце серед перших 30 позицій, рейтинг за 

зобов’язаннями в іноземній валюті за шкалою рейтингового 

агентства Standard and Poors становитиме не нижче інвестиційної 

категорії "ВВВ", валовий внутрішній продукт (за паритетом ку-

півельної спроможності) у розрахунку на одну особу, який розра-

ховує Світовий банк, підвищиться до 16 000 доларів США60. 

Чисті надходження прямих іноземних інвестицій до 2020 року 

мають скласти понад 40 млрд доларів США, витрати на 

національну безпеку і оборону – не менше 3 відсотків від ВВП. За 

                                                 
59 Опозиція в Україні: Аналітична доповідь Центру Разумкова. Національна 

безпека і оборона.  Київ, 2002. № 7. С. 2–44. 
60 Опозиція в Україні: Аналітична доповідь центру Разумкова. Національна 

безпека і оборона. Київ, 2002. № 7. С. 2–44.  
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індексом сприйняття корупції, який розраховує Transparency Inter-

national, Україна має увійти до 50 кращих держав світу61. 

Головною передумовою реалізації Стратегії має бути суспіль-

ний договір між владою, бізнесом та громадянським суспільством, 

де кожна сторона має свою зону відповідальності. 

Згідно з Указом, Кабінет Міністрів України має щороку до 15 

лютого затверджувати план дій щодо реалізації положень Стра-

тегії та щоквартально інформувати про стан виконання плану дій 

щодо реалізації положень Стратегії. 

Станом на вересень 2018 року за основними показниками 

Стратегії досягнуто таких результатів: 

 У рейтингу Світового банку Doing Business Україна за рік 

покращила свою позицію в рейтингу легкості ведення бізнесу на 4 

позиції, піднявшись з 80 на 76 сходинку – Стратегією перед-

бачалося місце у 3062. 

 Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's (S&P) 

підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг України в 

іноземній і національній валютах на рівні "B-". Він залишається 

незмінним з грудня 2015 року – згідно Стратегії планувалося не 

нижче інвестиційної категорії "ВВВ"63. 

 Україна здобула 30 балів зі 100 можливих у дослідженні 

Transparency International "Індекс сприйняття корупції" (CPI) за 

2017 рік і посіла 130 місце (зі 180 країн). Це на 1 бал більше та на 1 

позицію вище, ніж у минулому році (29 балів, 131 місце зі 176 

країн). Але в динаміці результати минулого року нижчі (1 бал про-

ти 2) ніж у 2016 році – Стратегією передбачалося місце у 50 кра-

щих64. 

                                                 
61 Опозиція в Україні: Аналітична доповідь центру Разумкова. Національна 

безпека і оборона. К., 2002. № 7. С. 2–44.  
62 DOING BUSINESS-2018. URL :  http://edclub.com.ua/analityka/doing-

business-2018-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesu  
63 Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's (S&P). URL:  

https://ukr.lb.ua/economics/2018/04/23/395923_sp_zbereglo_reyting_ukraini_b_i.html  
64 Transparency International Ukraine. URL:https://ti-ukraine.org/-

research/indeks-koruptsiyi-cpi-2017/  
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 В Україні за 2017 рік приплив прямих іноземних інвестицій 

в економіку склав 2,307 млрд доларів, що на 29,4% нижче показ-

ника за 2016 рік, коли було інвестовано 3,268 млрд доларів65. 

Наведені результати дають опозиції аргументи для критики 

влади і для висунення власних програм розвитку країни. Зокрема, 

лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко запропоновано програ-

му "Новий курс України", якою передбачено реформи у таких 

основних напрямах: Нова народна Конституція; Новий еконо-

мічний курс; Нова стратегія миру; Екосистема життя людини; 

Ключові кроки програми – перехід від кланово-олігархічного 

устрою до соціальної ринкової економіки інноваційного типу; роз-

виток відновлюваних джерел енергії та досягнення повної енерго-

незалежності; запровадження фіксованого податку на землю для 

с/г виробників; залучення інтелектуалів та підприємців до управ-

ління державою; введення довгострокових кредитів під низький 

відсоток; знищення монополій; забезпечення соціальних гарантій 

для кожного громадянина; створення Всеукраїнських Асоціацій – 

інститутів представництва народу; заснування найвищого органу 

влади українців – Національної Асамблеї Самоврядності; ство-

рення нового конституційного державного органу – Національного 

Стратегічного Центру; створення організаційного комітету для 

проведення референдуму; перехід на парламентську форму прав-

ління канцлерського типу; утворення Палат Честі замість дисцип-

лінарних комісій; переведення всієї системи управління країною 

на технологію Blockchain; майбутнє членство України – в НАТО66. 

Інша частина опозиції створила у березні 2015 року тіньовий 

Опозиційний уряд на чолі з Борисом Колесніковим, який вказав на 

дві головні помилки влади, які необхідно терміново виправляти, − 

безробіття і девальвація гривні. Своїм головним завданням 

Опозиційний уряд визначає не тільки критику влади, а й вису-

нення конструктивних пропозицій щодо вирішення проблем на 

                                                 
65 Українські новини. URL : https://ukranews.com/ua/news/544961-nbu-

konstatuvav-znyzhennya-pryamykh-inozemnykh-investyciy-za-rik-na-tretynu 
66 Тези виступу Юлії Тимошенко на Форумі "Новий Курс України". URL: 

https://constitution.nku.com.ua/conspect_vistupu.pdf  



         Розділ 1   ОБ’ЄКТИВНІСТЬ КОНФЛІКТНОСТІ… 

 
56 

основі принципів, які принесли світовий успіх цивілізованим 

країнам, – простота, прозорість і прагматизм"67. 

Лідер партії "За життя", Народний депутат України Вадим Ра-

бінович висунув власну покрокову програму виходу країни з 

економічної кризи під назвою "Українська мрія": побудова нової 

української економіки, яка буде спиратися на 3 кити: банківська 

система, хай-тек і сільське господарство; скасування податків для 

середнього і малого бізнесу; організація в Україні кластерів і хабів 

для залучення молоді; створення національного земельного банку 

для розвитку сільського господарства; прямі переговори з усіма 

сторонами конфлікту на Сході країни; обмеження перебування 

народного депутата в парламенті однією каденцією; створення 

вільних економічних зон у Львові, Одесі і Харкові; Нам треба бу-

дувати велику і сильну Україну, "Швейцарію Східної Європи"!68. 

"Радикальна партія" 

Свої пропозиції щодо виходу України з кризи запропонувала і 

"Радикальна партія" Олега Ляшка: Ухвалення нового закону про 

вибори; скорочення чисельності депутатів до 250; ліквідація поса-

ди прем'єр-міністра України; надання українцям права обирати 

суддів і прокурорів; закріплення за фермерами землі; заборона 

продажу землі іноземцям69. 

 З другого боку, опозиція не може не бачити певних успіхів 

чинної влади України на чолі з Петром Порошенком, досяг-

нутих за час правління: набула чинності Угода про асоціацію з 

ЄС; своїм Указом Президент ввів у дію рішення РНБО не 

продовжувати договір про так звану дружбу з Росією; було 

звільнено дві третини території Донбасу; пропонується із 

                                                 
67 "Сьогодні": Борис Колесников: "Ідея країни – суспільство рівних мож-

ливостей" . URL: https://ukr.segodnya.ua/interview/boris-kolesnikov-ideya-strany-

obshchestvo-ravnyh-vozmozhnostey-1048201.html  
68  "Новости Украины": "Українська мрія" Рабиновича – "Швейцария Вос-

точной Европы". Команду менеджеров определили зрители. URL: https://from-

ua.com/news/453038-ukrainska-mriya-rabinovicha-shveicariya-vostochnoi-evropi-

komandu-menedzherov-opredelili-zriteli.html  
69  "Подробности": Олег Ляшко подав пропозиції для розв'язання політичної 

кризи. URL: http://podrobnosti.ua/2250013-oleg-ljashko-podav-propozits-dlja-

rozvjazannja-poltichno-krizi.html 
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Конституції викреслити норму, яка дозволяє базування 

Чорноморського флоту в Україні; участь у процесі надання 

автокефалії Православній Церкві в Україні; вне-сення до 

Верховної Ради законопроекту, який закріплює в Конституції 

зовнішньополітичний євроатлантичний курс України. 

В той же час, на думку політичних аналітиків, опозиція в 

Україні позбавлена можливостей на захист своїх прав через суд з 

огляду на його підконтрольність владі. Президент України, будучи 

лідером головної провладної політичної партії, не може цілком 

неупереджено виконувати функцію гаранта додержання прав і 

свобод людини і громадянина відносно опозиції. Також значною 

проблемою діяльності опозиційних політичних партій є проблема 

фінансова. Намагаючись дістати фінансування, партії починають 

обслуговувати фінансово-промислові групи, від підтримки яких 

вони що далі, то більше залежать. Якщо до цього додати можли-

вість тиску на виборців та фальсифікації результатів виборів, то 

для партій взагалі створюється спокуса відмовитися від програм-

них цілей та повністю стати на службу інтересів структури, яка 

здійснює фінансування. Обмеження можливостей і умов для опо-

зиційної політичної діяльності спонукатиме політичну опозицію 

до радикалізації, використання значного суспільного невдоволення 

владою, прoтестного потенціалу. За певних умов і підстав, різке 

погіршення соціально-економічної ситуації може призвести до 

масового вияву суспільного протесту та дестабілізації ситуації в 

країні з непередбачуваними наслідками"70. 

Висловлюються сумніви взагалі про наявність в Україні дихо-

томії влада – опозиція. "У нас в Україні, по-моєму, влади вже не 

лишилося. Є одна опозиція, бо кожного разу я бачу заяви то 

"Блоку Петра Порошенко", то "Народного фронту", що ми в опо-

зиції до тих чи інших рішень. Український політикум перебуває в 

системі кривих дзеркал. У нас немає класичного поняття влади та 

опозиції. То у нас Президент в опозиції до прем’єра Яценюка. То 

прем’єр-міністр Гройсман часто робить дії проти Президента, який 
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його підтримав на посту прем’єра", – зазначив нардеп від 

"Народного фронту" Антон Геращенко в ефірі "Інформаційного 

вечора" на "5 каналі"71. 

На думку філософа Сергія Дацюка, в Україні можна чітко по-

бачити прояви системної опозиції – "Радикальна партія Олега 

Ляшка", "Батьківщина", "Самопоміч". В той же час, деякі з цих 

партій-фракцій Парламенту вдаються до контрсистемних дій. Коли 

представники "Самопомочі" блокують торгівлю з ОРДЛО чи пред-

ставники "Батьківщини" заявляли про необхідність дострокових 

перевиборів Президента, вони діяли як контрсистемна опозиція. 

Відтак частина нашої внутрішньо-системної опозиції епізодично 

виступає як контрсистемна опозиція. 

Представники влади, вищі державні посадові особи, як пра-

вило, не виступають відкрито проти самого принципу, відповідно 

до якого опозиція є невід'ємним елементом демократичного 

устрою політичної системи країни. Але в дійсності до сих пір вла-

да розглядає опозиційні політичні партії не як політичного 

опонента, а, скоріше, як політичного ворога, для боротьби з яким 

використовуються практично всі доступні засоби.  

Перспектива президентських виборів 2019 роки не виглядає 

для влади обнадійливою. Українці втомилися від порожніх лідерів 

− втомилися настільки, що всерйоз обговорюються шанси на 

обрання Президентом України рок-музиканта Славка Вакарчука 

або коміка Володимира Зеленського. Чинний Президент все більш 

просідає в опитуваннях, але ймовірність того, що він буде пере-

обраний на другий термін, залишається попри те, що український 

виборець традиційно відмовляє в підтримці діючих політиків (з 

1991 року лише одному президенту вдалося переобратися на 

другий термін).  

Постійною проблемою залишається відсутність єдності серед 

опозиційних партій. Майже кожен український політик позиціонує 
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себе людиною, яка перетворить країну, і переконати їх стримати 

особисті амбіції практично неможливо72.  

В Україні був і залишається дієвим феномен невдоволення 

владою. Партії та лідери, які отримали владу, автоматично втра-

чають бали в оцінці громадян, стаючи винними за незадовільний 

стан життя пересічних українців. Для українського суспільства, 

яке живе в стані кризи і безперервних стресів, дуже віддаленого 

від політики, зануреного в проблеми локального порядку і турботи 

елементарного виживання, "влада" є словом лайливим, який перед-

бачає обвинувальний вирок за всіма статтями. На жаль, в україн-

ських реаліях поза зоною уваги громадян та засобів масової інфор-

мації залишається той факт, що опозиція зобов'язана не просто 

критикувати владу, а запропонувати альтернативний і, найголов-

ніше, дієвий шлях подальшого розвитку країни і суспільства. По 

суті в Україні існують партії, що "при владі" та ті, які "поки не 

при владі". Якщо уважно простежити, то зміна цих партій у владі 

мало що змінює у країні.  

В українському парламенті політична опозиція представлена 

окремими політичними партіями, які пропонують альтернативний 

владі курс розвитку держави. Проте виникає ряд запитань, яким 

чином окремі політичні партії стали опозиційними і на що здатна 

політична опозиція, а також, які механізми впливу на прийняття 

рішень владною більшістю використовує українська опозиція, не 

маючи закону про опозицію, чи іншого окремого документу, який 

би регулював питання пов’язані з цією проблемою. 

Наявність опозиції в політичній системі передбачає публіч-

ність політики, багатоваріантність, альтернативність, більш чітку 

аргументованість у прийнятті рішень органами влади та фор-

мування більш оптимальної політики. Контроль з бoку опозиції 

примушує уряд виконувати свої функції більш ефективно, обме-

жує зловживання владою, порушення громадянських і політичних 

прав і свобод населення, також запобігає різкому коливанню 
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політичного курсу уряду, а отже сприяє підтриманню соціальної 

стабільності. Перебування партій в опозиції сприяє вихованню 

серед її членів дисципліни та відповідальності, необхідних для 

перемоги над опонентами, підвищенню рівня політичної культури 

та професіоналізму партійних керівників, виявленню найбільш 

обдарованих партійних кадрів. Ефективність діяльності політичної 

опозиції, належне виконання нею суспільних функцій залежить від 

багатьох факторів. Серед них: законодавче визначення статусу 

опозиції; гарантії її прав; наявність механізмів врахування позиції 

меншості під час прийняття рішень у парламенті; наявність гро-

мадської підтримки вимог опозиції, згуртованість сил опозиції, 

наявність авторитетного лідера73. 

У Верховній Раді очевидне неприродне розмежування полі-

тичних сил, адже головний вододіл, який перекроює сесійну залу 

на дві частини, дещо інший. За словами М. Басараба, "нині пар-

ламент краще ділити не на владу та опозицію, а на прозахідну 

більшість і проросійську меншість. Маємо дві фракції – "Блок 

Петра Порошенка" і "Народний фронт", які формально утворили 

урядову коаліцію і сформували Кабінет Міністрів. Є проросійська 

опозиція, яка прагне реваншу попереднього політичного режиму. 

Це поплічники Януковича, які зосередилися в "Опозиційному 

блоці" та двох депутатських групах – "Відродження" і "Воля 

народу". А крім них, є так звана демократична проєвропейська 

опозиція, як вона себе називає. Це ті фракції, які мають схожі ідео-

логічні установки з двома фракціями, які утворили парламентську 

коаліцію, проте з певних тактичних міркувань вирішили не 

входити до коаліційної більшості. Немає ідеологічної різниці між 

"Самопоміччю", "Радикальною партією Олега Ляшка" та 

"Батьківщиною", з одного боку, та БПП і "Народним фронтом" – з 

іншого. Нічого не заважало цим партіям раніше перебувати в 

одній прозахідній коаліції, а сьогодні три фракції вирішили 
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перейти в опозицію. Однак це умовна опозиція, адже "Самопоміч", 

"Батьківщина" та "Радикальна партія" перебувають по один бік 

барикад зі своїми колишніми партнерами по коаліції. Основна 

межа між фракціями в парламенті полягає в питанні геополітич-

ного майбутнього України. Є більша частина парламенту, яка 

декларує прозахідні наміри: інтеграцію з ЄС і НАТО. А також є 

меншість, яку становить очевидна або прихована російська "п’ята 

колона", що прагне реваншу і зміни геополітичного курсу із 

Заходу на Схід. Якщо ми погоджуємося з тим, що сесійну залу 

ділить зовнішньополітична орієнтація, то можемо стверджувати, 

що три фракції, які сьогодні перебувають у так званій демокра-

тичній опозиції, є лише умовною опозицією через тимчасові 

кон’юнктурні політичні міркування, оскільки насправді вони є 

ідеологічними союзниками членів коаліційної більшості"74.  

Іншої думки щодо цього питання правник Геннадій Друзенко: 

"Насправді лінія розмежування має проходити радше з питання 

економічної політики, ніж із зовнішньополітичного вектора. 

Проєвропейськість наших партій дуже умовна. Загалом, вони дуже 

добре освоїли риторику, проте далеко не повністю зрозуміли, що 

насправді стоїть за словом "європейськість". У нас все хороше 

звикли називати європейським. Це радше маркетингова стратегія, 

аніж ідеологія. Для того щоб була опозиція, має бути щонайменше 

чітка позиція влади. На жаль, український політикум далекий від 

класичних стандартів. Його біда в тому, що немає системної пози-

ції українського уряду, а на противагу їй відповідно послідовних 

дій опозиції. Наприклад, у Великобританії все зрозуміло: опозиція 

від консерваторів полягатиме в тому, що потрібно зменшити 

податки і соціальне забезпечення, а лейбористська опозиція перед-

бачатиме збільшення податків, участі держави та соціальної під-

тримки. З формальної точки зору опозиція у Верховній Раді є, 

адже ті партії, які не при владі, апріорі в опозиції. Якщо ж 

міркувати по суті, то назвати опозицією ці партії важко. В Україні 
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головна опозиційна ознака полягає в тому, що партії банально не 

домовилися під час розподілу владного пирога"75. 

"Що відрізняє справжню опозицію від несправжньої? Наяв-

ність стратегії розвитку країни, — стверджує політолог Вікторія 

Подгорна. – Саме навколо цього принципового питання і повинні 

об’єднуватися опозиційні сили. Натомість вітчизняну опозицію 

радше хвилюють питання власних партійних або корпоративних 

інтересів. Опозиція взагалі працює над питаннями розвитку 

країни? Ні. Їх більше цікавить перерозподіл ресурсів, бюджетів, 

видатків тощо. Це важливі питання, але в центрі цивілізованої 

політики завжди має стояти суспільний розвиток. Опозиція 

демонструє найгірші зразки пострадянської політики, які є в Росії і 

залишаються в нашій олігархічній системі. Це взагалі не опозиція, 

оскільки вона не пропонує жодної альтернативи. Риторика нічого 

не варта в умовах нинішньої кризи, війни і тих ризиків, які стоять 

перед Україною. Навіщо країні опозиція, яка грається маніпуля-

ціями, політичними метафорами та алегоріями? Опозиція має сенс 

тоді, коли вона стимулює чинну владу, пропонуючи кращі 

рішення. Лише в такому разі вона є конструктивною частиною 

ефективної політичної системи. Якщо опозиція співпрацює з 

владою, влаштовуючи закриті "договорняки", а потім задля шоу 

влаштовує риторичну тираду про підвищення цін, пропонуючи 

деколи зовсім абсурдні речі, то це хіба опозиція? Це гра 

політичного класу, який необхідно повністю оновити"76.  

Вихід із ситуації, що склалася на сучасному етапі державо-

творення в України, полягає в інституціоналізації опозиції, наданні 

їй законодавчо внормованого статусу. Частина опозиційних партій 

дійсно сьогодні переживає труднощі з визначенням свого місця в 

системі координат "влада – опозиція", через що їх опозиційність 

має скоріше антиперсональний характер, спрямований проти кон-

кретних осіб, наприклад, проти президента, прем’єра, а не проти їх 

                                                 
75 Плахта Д. Чи є в Україні опозиція? //День. 2016. 18 травня. URL: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/chy-ye-v-ukrayini-opozyciya 
76  Плахта Д. Чи є в Україні опозиція? День. 2016. 18 травня. URL: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/chy-ye-v-ukrayini-opozyciya  



                  Національна єдність у конкурентному суспільстві  63 

програмних положень, ідеології тощо77. Усі ці негативні чинники 

призводять до того, що крім неконструктивних стосунків з владою 

опозиція не може повноцінно здійснювати притаманні їй у 

демократичному суспільстві функції. Цивілізована діяльність 

опозиції в Україні неможлива без зміни засобів та методів здій-

снення державної влади та проведення політичної реформи. 

Остання повинна збалансувати повноваження між президентом, 

парламентом та урядом і забезпечити перехід до парламентсько-

президентської форми правління. Слід запровадити схему, згідно з 

якою виборці обирають представників політичних партій до 

парламенту. Представники партій об’єднуються в парламентську 

більшість, яка бере участь у формуванні Уряду. Партії, об’єднані в 

більшість, несуть політичну відповідальність перед виборцями за 

результати діяльності Уряду. В свою чергу, парламентська 

меншість створює опозицію, яка отримує право та можливість 

публічної критики та контролю дій Уряду шляхом внесення 

альтернативних пропозицій. 

Одна з причин, яка заважає розвитку демократії в Україні, – 

влада зосереджена в руках Президента, коли одна людина має 

контроль на урядом, парламентом та судовою владою. Таким 

чином, коли влада в руках однієї людини, опозиція не має впливу 

ні на владу ні на процес прийняття рішень. 

Функція опозиції полягає в тому, аби протистояти процесам 

централізованої моделі державного механізму, виступати йому 

протидією, виступати проти системи влади та політичної системи 

загалом, змінювати її.. На сьогоднішній день в Україні опозиція не 

має юридичного статусу. Відсутність статусу офіційної опозиції 

дозволяє політикам замість конструктивного опонування владі, 

генерування альтернативних шляхів розвитку суспільства, 

перманентно боротися за здобуття влади як між собою, так і з 

владною елітою. При цьому опозиційність часто розглядається 

ними як додаткове знаряддя та засіб в реалізації політичної 

стратегії. 
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Політична взаємодія влади й опозиції визначається як "вер-

бальний і невербальний обмін ними обґрунтованими й, як правило, 

протилежними змістами, позиціями, поглядами відповідно до їх 

переконань і певних правил і процедурами з метою прийняття 

важливих політичних рішень із соціально-значимих проблем"78. 

Перефразовуючи, конструктивною суттю політичної, конкурен-

тної форми взаємодії влади й опозиції є саме спільність соціально-

значимої діяльності, яка можлива лише за умови загальної мети 

при можливому різному баченні методів її досягнення. 

Цивілізована (конструктивна) опозиція – це коли суперечності 

між більшістю й меншістю (владою і опозицією, опозицією і 

владою) не ставлять під загрозу основи конституційної та правової 

систем, тобто коли не тільки партія, що перемогла, визнає 

законність і справедливість правил гри, а й партія переможена, 

хоча саме їй це дається нелегко.  

За роки незалежності України опозиція стала невід’ємною 

складовою політичної системи. Практично всі провідні політичні 

сили за цей час встигли побувати як при владі, так і в опозиції79. 

Сучасну опозицію в Україні на загальнонаціональному рівні 

умовно поділяють на парламентську та позапарламентську80. 

"Близькість до влади", як правило, призводить до того, що 

опозиція орієнтована не на боротьбу за ідею, а на боротьбу за 

владу. Це свідчить, що нинішня опозиція не орієнтується в елек-

торальних настроях і очікуваннях, а отже − не може запро-

понувати привабливої для електорату мотивації дій та ідеологічно 

не здатна бути реальною альтернативою чинній владі, так само як і 

влада не має ніякого авторитету у людей. При цьому вона 

роз’єднана, а лідери різних політичних партій не шукають шляхів 
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до об’єднання. Також в опозиції немає практики конструктивної 

боротьби із владою. Вона використовує або передвиборчу, або 

революційну риторику, спрямовану на "швидкий" результат81. 

Коли влада та опозиція убудовані у систему владних відносин 

унаслідок узгоджувальних процедур, переговорів і легалізації 

двосторонньої політичної комунікації, опозиція розділяє базові 

цінності суспільства й несе разом із владою відповідальність за 

все, що відбувається, з погляду сумлінного виконання власних 

функцій − якісної політичної критики урядового курсу й надання 

суспільству власних проектів і альтернатив82. Така опозиція є 

конструктивною, до цього має прийти Україна. 

У ФРН, наприклад, більшість, яка формує та втілює в життя 

урядовий політичний курс, традиційно звертає увагу на необ-

хідність дотримання прав меншості, оскільки одним з голов-них 

принципів функціонування опозиції є сприйняття її як природного 

і конструктивного явища. Це зумовлює вибір співпраці як форми 

взаємодії між парламентськими більшістю та меншістю, а повагу 

до прав опозиції – основною передумовою співпраці. Скажімо, 

Конституційний Суд ФРН у 1978 р. підкреслив, що Уряд не має 

права боротися з опозицією, висловлювати негативне ставлення до 

неї, оскільки опозиція є інститутом конституційним (Рішення 

Федерального Конституційного Суду Німеччини, том 44, стаття 

125, 145)83.  

Отже, на підставі взаємодії влади і опозиції у сучасній ФРН, є 

підстави стверджувати наступне. Урядові та неурядові політичні 

сили і партії ведуть себе як альтернативні суб’єкти політики, виро-

били систему пошуку компромісів. Вони, здебільшого, ведуть 

протиставлення шляхів досягнення тих чи тих цілей, завдань, а не 

                                                 
81 Кочубей Л. О. Інформаційно-комунікативні технології взаємодії влади та 

опозиції в сучасній Україні / Л. О. Кочубей. Суспільно-політичні процеси.  2016. 

Вип. 4. С. 181–199. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubpolpr_2016_4_11  
82 Сунгуров А. Ю. Взаимодействие власти и структур гражданского 

общества: возможные модели / А. Ю. Сунгуров. Гражданский диалог. 2008. № 3. 

С. 12–17.  
83 Кречмер Г. Фракції. Партії в парламенті / Г. Кречмер. Київ: Заповіт, 1999. 

С. 121. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubpolpr_2016_4_11
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самої мети. Саме зосередження уваги на важливих проблемах 

урядових та неурядових політичних партій, пошук ними більш 

оптимальних шляхів розв’язання животрепних проблем розвитку 

країни і суспільства стають спонукальними мотивами як до 

гострих дискусій, так і конструктивної співпраці влади і опозиції. 

Демократичний режим та відповідні принципи стали не лише 

процедурними нормами для сучасної ФРН, але й запорукою роз-

в’язання проблем та віднайдення суспільством відповідей на 

виклики, що ставить перед владою та всіма політичними силами 

ХХІ століття. 

У Великій Британії "тіньовий уряд" (опозиція) має право на 

регулярне отримання інформації від діючого Кабінету міністрів 

про найважливіші рішення у сфері внутрішньої та зовнішньої полі-

тики й офіційної документації. За традицією, представнику опо-

зиції також гарантується посада голови бюджетного комітету 

Парламенту. Характерною особливістю для політики Великої 

Британії є злагодженість та самовіддана праця урядовців заради 

своєї держави, тому спостерігається вельми конструктивна спів-

праця членів "тіньового Кабінету" з діючим урядом. Урядовці 

Великої Британії прекрасно уявляють, що без доброї волі, кон-

структивної й плідної співпраці з опозицією остання може сер-

йозно підірвати діяльність правлячого уряду і Парламенту взагалі. 

На прикладі плідної діяльності владних інституцій у Великій 

Британії і ФРН можна побачити яскравий зразок конструктивної 

взаємодії між опонентами, що об’єднані однією метою – блага й 

процвітання своєї держави, її прогресивного розвитку та впев-

неного курсу до майбутнього 

У Великій Британії та ряді її колишніх колоній лідер най-

більшої опозиційної партії ( тобто партії, що посіла друге місце на 

парламентських виборах) отримує від держави платню на рівні 

міністра, оскільки вважається, що він виконує важливу для сус-

пільства і держави функцію; ця партія називається "опозицією її 

Величності" і формує так званий "тіньовий кабінет", "міністри" 

якого зайняті відстежуванням і критикою урядових заходів по 

своїх напрямком і розробкою опозиційних програм з ним. У разі 
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приходу партії до влади вони, як правило, автоматично займають 

відповідні місця в уряді. 

Варто наголосити, що конструктивна легальна опозиція щодо 

ставлення до влади має подвійну функцію. Вона виконує функцію 

заперечення політики даної влади, але легально й легітимно запе-

речуючи її, вона сприяє у демократичний спосіб пошуку опти-

мальних державних рішень, притягуючи увагу всього суспільства 

до її політики, активізуючи громадянське суспільство, його 

інтелектуальний потенціал на вирішення проблем, що постають. 

Невміння співпрацювати з опозицією, мати користь від співро-

бітництва з нею можна частково пояснити недостатністю в еліти та 

суспільства загалом теоретичних, історико-політичних, культуро-

логічних знань щодо цього феномену. Через це суспільство може 

втратити перспективу свого розвитку, загубити шляхи перс-

пективного майбутнього. Тому необхідно концептуально вивчити 

механізми її започаткування в різні часи, в різних політичних 

системах, різних державах світу. Україна як молода демократія 

має взяти до уваги той досвід співпраці з опозицією, що 

накопичений провідними країнами світу, зокрема Великою Бри-

танією чи ФРН. На сучасному етапі розвитку діяльність опозиції 

стає двигуном прогресу, каталізатором позитивних змін, стимулом 

вдосконалення досягнутих результатів. Це той орієнтир, який 

прокладає шлях до наступних перемог і досягнень на благо 

суспільства. 

В демократичних політичних системах існує можливість 

конструктивної взаємодії політичних сил, як тих, що перебувають 

при владі, так і тих, що їм протидіють. Будучи невід’ємним 

компонентом демократичного суспільства і правової держави, 

опозиція не передбачає насильницьких дій з метою захоплення 

державної влади. 

Взаємовідносини між владою та опозицією залежать від 

характеру політичної системи. В тоталітарній політичній системі 

влада не допускає існування опозиції. В авторитарній системі 

влада придушує та переслідує опозицію, а та, в свою чергу, 

намагається повалити існуючу владу. В цьому випадку політика 

стає сферою жорстокого протистояння влади та опозиції. У 
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демократичних країнах сформувалася компромісна модель 

стосунків. Вона полягає в частковому включенні опозиції до про-

цесу реалізації влади через порозуміння та компроміс. Йдеться, 

насамперед, про уряди меншості, які зацікавлені в підтримці своїх 

дій з боку опозиції. Також союзи з опозицією можливі у випадку 

створення великих коаліцій, до яких можуть увійти партії, 

представлені в законодавчому органі. Однак у цьому випадку 

опозиційним силам загрожує втрата авторитету у виборців через 

підтримку непопулярних у суспільстві урядових рішень. Тому в 

більшості випадків опозиційні сили намагаються виконувати 

функцію контролю та критики уряду, дистанціюючись від нього. У 

політичній практиці не виробилися чисті моделі, в одних з яких 

домінувала би співпраця, а в інших – політична боротьба. В обох, 

на перший погляд, різних моделях простежується меншою чи 

більшою мірою політична конкуренція як форма політичної 

взаємодії, в якій суб’єкти політики в рамках правових (або не 

правових) правил змагаються за перевагу в розподілі влади, 

матеріальних ресурсів, престижу. 

У країнах усталеної демократії вже склалися стійкі традиції та 

окреслилось політико-правове поле конкурентних взаємовідносин 

між владою та опозицією. Інший випадок – країни "нових 

демократій", до яких належить і Україна. Перехід до демократії 

відбувався в умовах появи нових, запозичених інституцій і їх 

адаптації до існуючих суспільно-політичних умов. У боротьбі з 

панівним політичним суб’єктом за домінуючий статус у системі 

державної влади опозиційні сили при використанні механізмів 

виборчого процесу та політичної мобілізації часто обирали 

конфліктну лінію поведінки. Особливо яскраво це помітно в 

посткомуністичних країнах на етапі демократичного транзиту. В 

момент початку демократичного транзиту здавалося, що існування 

опозиції в країні та врахування позитивного досвіду провідних 

країн Західної Європи дозволить швидко вибудувати власну мо-

дель консолідованої демократії. Однак цього не сталося. Досить 

складно і суперечливо проходила адаптація запозичених 

політичних інституцій та практик. Вона не вписувалась в класичні 

теоретичні схеми, що розглядали транзит як лінійний рух від 
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авторитаризму до демократії. Однією з причин цього стала висока 

конфліктність по лінії влада-опозиція, яка не спадає і досі. Події 

Помаранчевої революції та Революції гідності показали, що 

налагодження конструктивних взаємовідносин між владою та 

опозицією залишаються досить актуальною проблемою 

політичного життя України. 

Структура політичної системи в Україні, що склалася за роки 

незалежності, не передбачає реальної участі політичних партій у 

процесі формування органів виконавчої влади як у центрі, так і на 

місцях, а тому обмежує можливості їх впливати на розробку та 

реалізацію державної політики. В той же час не можна говорити 

про наявність в Україні дієвих механізмів політичної відпо-

відальності перед виборцями партій і блоків, представлених у 

Верховній Раді, та їх реального впливу на урядову політику. 

Вагомим фактором, який унеможливлює формування більшості та 

опозиції в класичному розумінні, є неефективність системи пуб-

лічної влади – відсутність чіткого розмежування функцій та 

відповідальності за їх здійснення між органами влади всіх рівнів, 

неефективність системи стримувань і противаг, що призводить до 

домінування в політичній системі єдиного владного центру в особі 

глави держави. Саме тому в українському політикумі склалася 

така ситуація, що опозиція є не альтернативою більшості та сфор-

мованому нею уряду, а опозицією до конкретних рішень або 

окремих політиків. В таких умовах деякі політичні сили, як і деякі 

відомі політики, періодично проголошують себе або пред-став-

никами більшості, або опозицією. 

Опозиційним силам в Україні насамперед не вистачає наяв-

ності чіткої позиції стосовно розвитку держави, шляхів вирішення 

найбільш актуальних проблем – політичної корупції, залежності 

партій від ФПГ, їх непідзвітності виборцям.  

Завданням для консолідації влади та опозиції є початок реаль-

ного політичного діалогу, відкритого обміну думками і дискусія 

про шляхи розвитку країни. Інтернет як засіб політичної кому-

нікації здатний значно поліпшити якість політичної дискусії.  

Комунікаційний підхід розглядає політичну владу як "полі-

тичний вибір, що здійснює суспільство внаслідок запропонованих 
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керуючою групою альтернатив у рамках відібраних нею зна-

ченнєвих політичних кодів, за відомими і рівними для всіх 

правилами"84. Демократична влада передбачає діалогічне спілку-

вання з опозицією й суспільством у цілому. Авторитарна пропонує 

сурогат діалогу, що постійно підмінюється переконанням, 

маніпуляцією.  

Влада і опозиція, використовуючи інформаційно-комунікатив-

ні технології (особливо Інтернет), фактично опосередковано (через 

електорат, до якого вони звертаються), ведуть діалог і між собою; 

відбувається спілкування між владою та опозицією на інтерактив-

ному рівні. Використовуючи нові канали подання інформації і 

комунікації, влада намагається просунути і підсилити базові пред-

ставницькі позиції владних структур, відповідальних за політичну 

та соціально-економічну ситуацію в країні, для того щоб об’єднати 

громадян і державу, суспільство й уряд тощо. З іншого боку, 

опозиція, маючи доступ до відповідної інформації, генерує через 

такі ж інформативно-комунікативні технології своє бачення ситу-

ації в країні, таким чином створюючи можливості для більш 

інформативної участі громадян у політичному житті України. 

Мають бути суттєво розширені права опозиції щодо деле-

гування своїх представників в апарат парламенту, посилені мож-

ливості впливати на формування порядку денного роботи законо-

давчої влади, забезпечено право створення тимчасових пар-

ламентських комісій для вирішення найбільш суспільно значимих 

завдань життя країни або резонансних правопорушень. 

Окрім того, потрібна солідна правова база: чітке законодавче 

врегулювання діяльності парламентської більшості та опозиції як 

правових інститутів; закріплення в Регламенті Верховної Ради 

умов формування і розпуску парламентської більшості та опозиції; 

законодавче закріплення парламентських процедур, пов'язаних із 

формуванням уряду та контролем за його діяльністю; вирішення 

питання політичної відповідальності за діяльність уряду, 

президента та парламентської більшості; прийняття закону "Про 

                                                 
84 Связи с общественностью как социальная инженерия / Под ред. В. 

Ачкасовой, Л. Володиной. Санкт-Петербург: Речь, 2005. 336 с. 
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парламентську більшість та опозицію" в комплексі з іншими 

необхідними для цього законами, поглиблення та посилення 

взаємодії системних відносин влади, опозиції, прагматизму, що 

сприятиме цивілізованим стосункам між цими складовими. Тільки 

таким чином можуть складатись цивілізовані відносини між 

парламентською більшістю та опозицією, які гідні цивілізованого 

суспільства85. 

Опозиції та загалом українській політиці потрібні нові люди. 

Натомість залишається старий політичний клас, який тяжіє до 

старих методів політичної діяльності. Як наслідок, у нас не може 

бути цивілізованої публічної політики, яка будується на залученні 

великої кількості суспільних груп задля роботи над законами, 

концепціями і стратегіями, поки в парламенті залишатимуться 

політики, яких туди обирають по три, чотири, п’ять разів, – тим 

самим вони залишаються в політичному процесі й несуть старі 

стандарти політики. Справжнього політичного процесу на основах 

публічної політики поки що немає. Якщо залишатиметься 

непрозоре партійне фінансування, то жодна нова політична сила 

не виникне. Чинна політична верхівка робить все для цього. 

Сьогодні необхідно, щоб політика стала сферою виключно 

професійної діяльності.  

І влада, і опозиція, використовуючи інформаційно-кому-

нікативні технології, повині враховувати, що е-демократія надає 

громадськості нині низку нових можливостей щодо формування 

свого ставлення до інститутів як влади, так і опозиції. На наш 

погляд, використання ІКТ повинно спрямовуватися так, щоб 

взаємодія політичної опозиції та влади ставала більш прозорою, 

ефективною та реалізовувалась за типом співробітництва. 

І влада, і опозиція мають майданчики для висловлення власної 

думки на "кишенькових" телеканалах. Для опозиції такими є 

"Інтер" та ТРК "Україна", 112-й, News One та ін. Цікаво 

спостерігати інформаційно-комунікативні технології влади і 

опозиції під час передвиборчої гонитви обох таборів, адже саме в 

                                                 
85 Побочий І. "Влада та опозиція як суб’єкти політичної боротьби в процесі 

державотворення в Україні". URL: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/ukrpolituk/1/33.pdf 
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цей час з’ясовується "кольорова" належність тих чи інших ЗМІ до 

політичних таборів. Але варто не забувати головне, про що йшлося 

вище – українська медіа-сфера є, в першу чергу, бізнесом або 

засобом відмивання державних коштів. Українська медіа-сфера, 

так склалося історично, є невіддільною часткою вітчизняної 

олігархії, тому можновладці прагнуть будь-що захищати "своє", 

адаптуючись під будь-яку політичну ситуацію. Політична криза в 

країні призвела до того, що сьогодні значно знизився рівень довіри 

до вітчизняних ЗМІ, а громадські канали віщання, засновані під 

час Євромайдану, подають інформацію однобічно та упереджено, 

як і опозиційні..  

Опозиція в багатьох розвинених країнах відіграє дуже важ-

ливу роль в усіх сферах життєдіяльності громадян та країни. В 

нашому випадку опозиційні сили завжди намагалися залишитися 

при владі задля того, щоб захистити свій бізнес та отримати його 

недоторканність. Сьогодні все повторюється, адже "політична 

смерть" для багатьох політиків може назавжди відлучити їх від 

державних бюджетів.  

Діалог влади з опозицією – це завжди пошук нових шляхів 

розв’язання загальнонаціональних проблем, нових технологій та 

пошук необхідних ресурсів. Сучасна опозиція сподівається, що в 

майбутньому їм ще вдасться прийти до влади. У цьому є частка 

правди, адже щорічно "кольори" наших політиків змінюються на 

більш вигідні для них.  

Електронна підтримка конституційних політичних прав на 

участь в управлінні державними справами йде від інформування 

про різних претендентів на виборні посади й діяльність партій до 

участі в електронних форумах, в електронному голосуванні (е-

голосуванні), електронних виборах (е-виборах). Опозиція може 

використовувати інформаційно-комунікативні технології для акти-

вної участі у політичному житті країни, для ненасильницьких 

протестних акцій, для боротьби з порушеннями прав і свобод 

громадян. 

Влада і опозиція, використовуючи інформаційно-комуніка-

тивні технології (особливо Інтернет), фактично опосередковано 

(через електорат, до якого вони звертаються), ведуть діалог і між 
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собою; відбувається спілкування між владою та опозицією на 

інтерактивному рівні. Використовуючи нові канали подання 

інформації і комунікації, влада намагається просунути і підсилити 

базові представницькі позиції владних структур, відповідальних за 

політичну та соціально-економічну ситуацію в країні, для того 

щоб об’єднати громадян і державу, суспільство й уряд тощо. 

З іншого боку, опозиція, маючи доступ до відповідної інфор-

мації, генерує через такі ж інформативно-комунікативні технології 

своє бачення ситуації в країні, створюючи можливості для більш 

інформативної участі громадян у політичному житті України. 

У цьому сенсі надзвичайно важливим чинником є те, що 

сучасні інформаційно-комунікативні технології посилюють фено-

мен прозорості, відкритість діяльності та відповідальність владних 

структур, зміцнюють канали інтерактивного спілкування між 

громадянами. 

Як свідчить досвід використання ІКТ в Україні, поки що 

взаємовідносини та діалог влади та опозиції через них складаються 

не кращим чином, переважно ці технології використовуються як 

маніпулятивні, для створення іміджу політичного діяча, для 

рекламування політиків та політичних інститутів86. 

Водночас такі властивості електронної демократії, як інтер-

активність, швидкість передачі інформації, можливість утворення 

мережевих спільнот, є тими позитивними чинниками, які можуть 

позитивно позначитися на розвитку та функціонуванні взаємо-

відносин між усіма складовими громадянського суспільства: 

владою, опозицією, електоратом. 

Інформаційно-комунікативний простір взаємовідносин із 

громадськістю формується нині владою тільки в певних сегментах. 

На наш погляд, роль влади може полягати в тому, щоб її діалог з 

опозицією в сфері ІКТ став містком між політичними та еко-

номічними проектами влади та баченням результатів цих проектів 

суспільством. 

                                                 
86 Клімушин П. С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві: 

Монографія / П. С. Клімушин. А. О. Серенок. Харків: Вид-во Хар РІНАДУ 

"Магістр". 2010. С. 34. 
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Висновки 

Опозиція була, є і буде в усі часи і досвід розвинутих 

демократій засвідчує, що надання опозиції повноцінних можли-

востей для представлення та обстоювання своєї точки зору, кон-

куренції з правлячими політичними силами, стабілізує політичну 

структуру суспільства, запобігає виникненню гострих політичних 

конфліктів і кризових ситуацій, слугує засобом пом’якшення 

надмірної соціальної напруги та зменшення вірогідності помилок 

при прийнятті важливих державних рішень. І поки в нас не буде 

сильної опозиційної сли, не бачити нам і демократичної України. 

Проаналізувавши зазначене вище варто відзначити, що влада і 

опозиція виявляють спільність у певних питаннях стосовно май-

бутнього України. Усі вони наголошують на необхідності 

внесення змін до Конституції України, розуміють важливість 

інновацій та інтелектуальної молоді в Україні, зазначають 

необхідність збільшення соціальних виплат. Порошенко і 

Тимошенко вбачають майбутнє України в НАТО. Проте в пи-

таннях миру на сході України та економічних аспектах влада і 

опозиція розходяться у поглядах. 

На нашу думку, до перелічених вище пунктів стосовно 

подальшого розвитку України варто додати питання міграції, адже 

на сьогодні воно стоїть достатньо гостро, особливо міграція 

молоді. 

Як бачимо, і влада, і опозиція працюють над покращенням си-

туації в нашій державі, вносять ідеї, пропозиції, але їх реалізацію 

та ефективність покаже майбутнє. 

Отже, взаємодія влади і опозиції, цивілізований діалог між 

ними можливий лише за умов цивілізованості його учасників. 

Специфіка української опозиції полягає в тому, що за роки 

незалежності України вона стала невід’ємною складовою полі-

тичної системи. Практично всі провідні політичні сили за цей час 

встигли побувати як при владі, так і в опозиції. Проте досі не має 

розуміння того, що опозиція потрібна зовсім не для того, щоб 

"захопити владу", а для того, щоб корегувати її діяльність. Тільки 

така опозиція буде справжньою та корисною. Опозиція має бути 

альтернативною, вона сприяє плюралізації думок і дій, якщо вона 
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конструктивна. Позаяк деструктивна опозиція, навпаки, зай-

мається критиканством, популізмом, заважає діям влади. На жаль, 

опозиція в нашій країні не сприяє підвищенню якості політичного 

процесу, хоча могла б. Спекуляція на проблемах замість 

конструктивної дискусії і пропозиції альтернатив,\ призводить до 

розчарування суспільства взагалі у всіх. 

Опозиція в Україні є далекою від класичного розуміння опо-

зиційних дій проти влади. У країні поки що не вистачає систем-

ності, прозорості, чіткості опозиційних дій та пропозицій щодо 

способів досягненн цілей. Як і влада, українська опозиція схильна 

віддавати перевагу кулуарним способам політичної діяльності. 

Однак головні комунікаційні події між владою та опозицією роз-

гортаються в мережі Інтернет, адже це є дешевим та оперативним 

засобом інформування, з охопленням мільйонів українців. Саме в 

Мережі можна зустріти класичну "джинсу" як з боку влади, так і 

опозиції. Інтернет як важливий інструмент інформаційно-

комунікативних технологій, як новий засіб політичної комунікації 

здатний значно поліпшити якість політичної дискусії. З іншого 

боку, інтернет-технології спрямовані на зміцнення сучасних демо-

кратичних інститутів, що за рахунок застосування інформаційно-

комунікативних технологій можуть значно підсилити свою роль у 

демократичному процесі87.  

 

                                                 
87 Влада та опозиція в Україні у період Євромайдану (листопад 2013–лютий 

2014 рр.): аспекти взаємодії.  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2014_2_7 . 
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1.3. ПРОТЕСТ І ПОРЯДОК НА ЕТАПІ РЕФОРМ 
 

Визначення політичного протесту у європейській практиці 

пройшло шлях від визнання його кримінальним злочином до виз-

нання процедурою недемократичного втручання в політику. Лише 

в 60–70-ті рр. ХХ ст. відбувається переоцінка протесту як прояву 

"прямої демократії". Тим часом у рамках радянської системи 

(СРСР), в межах якої існувала Україна, ставлення до протесту було 

бівалентним. З одного боку, утверджувався культ протесту як 

засобу перемоги Жовтневої революції 1917 р., в результаті якої 

більшовики прийшли до влади, і водночас повністю запе-

речувалася можливість будь-якого протесту в рамках створеної 

системи тотального контролю за суспільством. Заперечення 

протесту виливалося в ізоляцію так званих "несвідомих елемен-

тів", незгодних із системою (їх ув’язнення, психіатричне лікування 

і навіть фізичне знищення). Ними були в різні часи "вороги наро-

ду", "буржуазні націоналісти", "дисиденти", "інакодумці". Апріорі 

така категорія ставилась поза суспільством: радянське суспільство 

не могло протестувати і в ньому не могло бути альтернативних 

ідей, оскільки суспільство було монолітним згідно пануючої 

(єдиної) ідеології. Ідеологія пояснювала, що це і є найпередовіший 

суспільний лад; в якому спільно будується світле майбутнє, а уряд 

і партія дбають про народ. Будь-яка форма незгоди або підозра у її 

наявності вели до репресій. 

Приміром, Голодомор в Україні 1932–1933 рр. був нічим 

іншим, як тотальним приборканням селянських протестів. При-

боркання усього суспільства був Великий терор 1937-1938 рр. 

Арешти за політичною ознакою тривали в Україні аж до 1986 р. 

Десятиліттями в радянській моделі управління утверджувалося 

ставлення до будь-яких протестів як до політичної загрози. Цікаво, 

що термін "протест" стосовно внутрішньодержавних подій у 

радянські політичній лексиці не застосовувався, оскільки, згідно з 

пропагандою, його не могло бути в "країні рад", а інформація про 

випадки протестів не поширювалась. 
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Межу між соціальним протестом і політичним визначає 

політичний режим. Для тоталітарного режиму будь-яка несан-

кціонована публічна дія, запит, вимога чи протест є політичними, 

оскільки тоталітарний режим розглядає це як загрозу власному 

існуванню. За демократичного устрою значна частина протестів 

належить до різних форм соціального протесту, і лише ті, що 

артикулюють питання про владу, є політичними. Тоталітарний 

режим передбачає знищення опонентів, демократичний – 

комунікацію і залучення. 

В цьому контексті сучасна українська публічна практика не 

заперечує політичного протесту, хоча б тому, що де-факто зміна 

епохи (відхід від радянської моделі) розпочалася з подій кінця 

1980-х років. Однією з таких подій був студентський протест, 

названий Революцією на граніті (1990 р.).Цей протест не набув 

визначення епохального, оскільки нові групи, що йшли до влади, 

були часто з радянської партійно-адміністративної номенклатури і 

свою появу в політиці не пов’язували із цим протестом. Пізніше 

Помаранчева революція (2004 р.) і Революція гідності (2013–

2014 рр.) частково оновлювали політичний клас і впливали на 

зміну владних груп. Якщо "помаранчеві" події відбувалися в ціло-

му мирно, то події Євромайдану (переддень Революції гідності) 

супроводжувалися спробами їх силового розгону, до яких 

вдавалася влада, а Революція гідності пройшла ще і через розстріл 

протестувальників.  

На початку ХХІ століття українська практика ставлення до 

політичних протестів була орієнтована на застосування адміністра-

тивних утисків. Так, політичну акцію "Україна без Кучми" (кінець 

2000 – початок 2001 рр.), зокрема встановлення наметів, вдалося 

припинити управлінськими методами, приміром, розпочатком 

широкомаштабних ремонтних робіт на місці протесту (втім, 

можливо, і кулуарними домовленостями теж). Хоч як дивно, але 

після масового мирного протесту 2004 р., до якого не було засто-

совано фізичну силу, і здавалося, що з ним прийшла нова полі-

тична практика, але у 2010 р. Податковий майдан зазнав розгону й 

утисків, хоча ним піднімалося питання тільки податкової реформи 

і він не був виявом нелояльності до "влади".  
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Узвичаєне ставлення до політичного протесту не формується 

однією дією. Приміром, після трагічних подій Революції гідності і 

наступного періоду "ввічливого ставлення" до протестувальників 

стався розгон "Міхомайдану" у березні 2018 р., а вже з протесту-

ючими власниками нерозмитнених автомобілів з єврономерами 

(липень цього ж року) відбулись переговори з обіцянками законо-

давчого врегулювання. 

Це означає, що протокол взаємин ще буде вироблятися, особ-

ливо з огляду на те, що кількість локальних протестів різного 

ґатунку зросла. Суспільство вибрало протест формою впливу на 

владу, очевидно, і з тієї причини, що інші канали занадто звужені. 

Потрібно розуміти, що українській політичній системі властива 

фрагментованість і вона поки що не налаштована адекватно сприй-

мати сигнал і відповідно діяти в унісон (наприклад, узгодженою 

реакцією на протест). Це означає, що в різних місцях і на різні 

протести буде різна реакція влади, і не виключено, що не демо-

кратична. До того ж ті, хто здійснює владу, недостатньо збагачені 

знаннями про демократичну практику поводження з протестами. 

Приміром, в Національній академії державного управління при 

Президентові України, де готують фахівців публічного управління, 

здається, пройшов лише один семінар, присвячений темі протесту, 

що говорить і про нерозробленість теми, і про брак відповідних 

фахівців, і про брак артикуляції підходів до цього явища.  

Протест використовується і як здатність заявити про себе, 

наприклад протест власників нерозмитнених автомобілів з Європи 

(липень 2018 р.), і як форма агітації та політичної боротьби – 

"міхомайдан" (жовтень 2017 – березень 2018 рр.); протест проти 

тарифів (жовтень 2018 р). Проте осмислення політичного протесту 

як політико-правового інституту ще не відбулось.  

Не усталився протокол практичного реагування на протест. В 

одному випадку до протестувальників приїздить Генеральний 

прокурор з явним завданням зняти конфлікт; в іншому виходить 

чиновник зі словами "Що мені, нема чого більше робити?" 

(серпень 2018 р., м. Одеса) без намагання зкомунікуватися з 

протестувальниками (необов’язково обіцянками); в третьому – 

силовий розгін.  
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Навряд чи політичний клас або окремі лідери будуть 

вибудовувати конструкт щодо протесту, в тому числі проти них 

самих. Тільки суспільна практика може сформувати потрібний 

порядок у вигляді правил взаємин і поведінки (реакції) органів 

влади, політичних інститутів, індивідуальних суб’єктів, який став 

нормою. Безумовно, до формування парадигми порядку долу-

чаються інші характеристики, як от самооцінка, культура, солі-

дарність (здатність заступитись, колективно підтримати інших), 

страхи, переконання, зрештою, ціннісні ідеали. 

Звичайно, що може утворитися модель, коли політичний клас 

насаджує певний порядок (певні правила) взаємних відносин, а 

суспільство їх не сприймає і вважає за "порядок" інші правила. Як 

наслідок воно і протестує в тій чи тій формі, але також і 

адаптується. Інший варіант – коли і політичний клас і суспільство 

вибудовують узгоджений "порядок".  

Розуміння того, що треба вважати "порядком", за різних полі-

тичних режимів буде відрізнятись. Понад те, політичний режим 

сам може вважатися певним порядком на макрорівні. Порядок є 

системоутворюючим феноменом. Ця ніби проста і зрозуміла для 

більшості аксіома може передбачати абсолютно різні тлумачення. 

Якщо взяти, як простий приклад, приватні домогосподарства, то 

побачимо, що для кожного з них порядок означає щось своє. Від 

стосунків між членами родини, від визначення їхніх обов’язків до 

проведення вільного часу, контролю сімейного бюджету і т. д., що 

в сумі визначає порядок. Різні порядки на одному і тому ж самому 

підприємстві з тими ж працівниками приводять до неоднакових 

наслідків. Те саме відбувається на базі великих організацій, як 

держава, і великих спільнот, як суспільство. 

Україна як держава формально визначила свій державно-пра-

вовий порядок у ст. 1 своєї Конституції: "Україна є суверенна і 

незалежна, демократична, соціальна, правова держава"88. Держава 

відповідає перед людиною за свою діяльність; життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються най-

вищою соціальною цінністю. Фактично, сформульована ідеальна 

                                                 
88 Конституція України. Стаття 1. Харків, 2010. С. 4. 
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модель суспільного порядку. Проте навіть інтерпретація поняття 

"соціальна", яке передбачає піклування, може бути різним – від 

тотального контролю сталінської доби до забезпечення відкритих 

можливостей. Тому насправді змістовне наповнення порядку 

принципами, правилами і звичаями одрізняється від формальної 

норми. 

Суспільство вже однозначно не вимагає контролю і втручання 

з боку держави, а тим більше репресій стосовно себе, але водночас 

прагне певного патерналізму (зокрема, переконанням, нібито саме 

держава повинна надати робочі місця і таке ін.). 

Досі існує віра у прості рішення як одна з характеристик 

існуючого порядку. Це може бути віра суспільства або його 

значної частини в те, що окремо взятий чиновник наведе порядок, 

розв’яже всі проблеми, або віра у протест чи Майдан, після яких 

має настати загальне благо. Звідси випливають високі рейтинги 

нової влади, а згодом – розчарування, оскільки всі проблеми не 

розв’язуються, особливо коли частина з них – приватні. 

Деякі прості рішення мають загрозливий вигляд. Часто 

зустрічаємо на побутовому рівні вислови на зразок: "Треба всіх 

вішати/стріляти". Такі настрої, як прагнення до репресій, існують, 

але вони також хибні, оскільки і це не вирішує ані суспільних, ані 

особистих проблем.  

Ключове питання українського розвитку – якої держави ми 

(як суспільство) прагнемо і яку будуємо? Тобто, це питання 

суспільно-політичного устрою, порядку. Називання того, що ми 

будуємо, європейською інтеграцією, але без самої інтерпретації, 

без прагматичних і практичних принципів, фактично є ефемерним, 

оскільки названа мета не наповнена змістом, не наповнена певним 

порядком. Європейська держава полягає не тільки у досконалому 

транспортному сполученні, але і в тому, яким є ставлення 

чиновника до громадянина, в який спосіб можна отримати дозволи 

і почати бізнес, як вибудувані соціальні відносини, як реа-

лізуються гарантії безпеки, нарешті, чистоти довкілля, сервісної 

сфери тощо. Саме відсутність практичного та інституційного 

наповнення гасел (програм) призводить до того, що реалії життя 

різняться від фасадних засад; окремі групи вибудовують власну 
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практику і зону комфорту, а інші – живуть у просторі теоретичних 

роздумів. 

Таке відбувається з очевидних причин. Політичний клас не 

спішить розтлумачувати і втілювати власні декларації, оперуючи 

переважно загальними популістськими гаслами, а виборчі кампанії 

підігрівають віру в щось дармове, нібито депутат прийде і 

облаштує усе – від дороги до дверей у під'їзді. 

Тема про громадський контроль, політичну участь, громад-

ську ініціативу, політичну освіту і т.д. не піднімається передовсім 

тому, що це значно складніше, потребує самоорганізації, 

формування громадських лобістських груп, постійної участі в про-

цесі. Натомість варіант "Почекайте, я вам зроблю", або "Влада вам 

зробить" електорально виявляється більш виграшним. 

Таким чином, формально визначений порядок, але предметно 

не наповнений, заповнюється існуючою практикою і мані-

пулятивно виробленими чи застосованими правилами. 

Зміна наявного порядку змінюватиме фактично і склад 

наявного політичного класу, а точніше політичних груп. В свою 

чергу політичні групи прагнуть "свого" порядку. Зазвичай він 

полягає у прагненні вибудувати замкнену систему, щоб суспіль-

ство не ззаважало управлінню, особливо з "дрібними" питаннями. 

Насправді ж "дрібні" питання і є суттю життєдіяльності сус-

пільства і громадян. Наприклад, російському суспільству його 

очільник запропонував ідею "стабільності". Як зазначила російська 

громадська діячка О. Неміровська, В. Путін запропонував стабіль-

ність замість демократії. 

Тому надзвичайно важлива інтерпретація понять "порядок" і 

"стабільність". Для посттоталітарних практик поняття можуть 

бути розмитими, означати діаметрально протилежні речі і 

використовуватись популістськи. Коли ми говоримо про україн-

ську практику, то бачимо вакуум раціональних інтер-прета-цій, 

найчастіше все зводить до того, що наявний фактичний "порядок" 

потрібно змінювати, що існує потреба реформ, а наявні реформи 

не виправдовують суспільних очікувань. 

Не може бути моделі, згідно з якою потрібен лише "поря-

док" (мовляв, не протестуйте і не вимагайте, а ми тим часом 
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будемо робити реформи). Протест і вимоги суспільства якраз і є 

тим подразником, який спонукає до реформ. Сам протест ще не 

породжує практичного реформування, може обмежуватися 

ідеями, оформленими гаслами, а от їх втілення залежить від 

цілої системи політичних інститутів, зокрема від готовності і 

здатності політичних сил каналізувати вимоги і настрої в 

політичне рішення.  

З цього приводу є різні думки. Приміром, автори праці 

"Потенціал протесту українського суспільства" вважають протест 

особливо дестабілізуючим у посттоталітарному суспільстві89. Саме 

"дестабілізація" відштовхувала систему від радянської моделі у бік 

трансформації. Остання була кволою. Ю. Мацієвський харак-

теризує ці зміни (період 1991–2004 рр.), як формування пострадян-

ського різновиду авторитаризму за фасадом слабких демокра-

тичних інститутів90. І дійсно, політичні інститути і досі пере-

бувають у стадії розвитку. 

Соціологічні дані за період 1994–1998 рр. демонструють, що 

частка тих, хто готовий "за будь-яку ціну зберегти порядок, мир, 

згоду", поступово зменшилась із 43,8% до 29,4%. Натомість кате-

горія прихильників тези "потрібно активно протестувати проти 

погіршення життя" зросла від 22,7% до 38,5%91. Майже схожий 

протестний потенціал у Росії: на 2012 р. він за даними Левада-

центр, становив 25–35% людей з протестними настроями)92. 

Вказано і на основну причину: це брак комунікації, легального 

впливу на владу. Але основне, що передбачає можливість колек-

тивних дій, – це потенціал зміни устрою. Серед іншого, нази-

вається і така причина протестного потенціалу і Росії, як брак 

комунікаційних каналів (майданчиків та каналів політичної 

                                                 
89Головаха Е. И., Панина Н. В. Потенциал протеста украинского общества. 

Политическая социология, 1999 , С. 32. 
90Мацієвський Ю. "Помаранчева революція" крізь призму міждисциплінар-

них соціальних досліджень. Політичний менеджмент. 2005,  № 6. С. 20. 
91Головаха Е. И., Панина Н. В. Потенциал протеста украинского общества. 

Политическая социология, 1999 . С. 33. 
92 Фан И. Б. Протест как способ модернизации. Социальное познание: мето-

дология и методы. Весник НГУ. Серия Философия. 2012. Том 10. Вип. 3. С. 76. 
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дискусії)93. Те, що політична практика – як в РФ так і в Білорусії – 

вибудувала модель поліцейської держави, ігнорування, пригні-

чення і знищення протестів, не говорить про збереження "порядку" 

як суспільного ідеалу (колективного договору), а свідчить про 

збереження іншого "порядку" – як консервації власного перебу-

вання при владі. Тема збереження "стабільності" – не що інше, як 

пропаганда невтручання в політику, і зовсім не говорить про "ста-

більність" у зростанні економіки, чи дотриманні прав і свобод лю-

дини тощо. Це дуже нагадує радянську модель будівництва 

"світлого майбутнього", яка не дає відповіді на запитання, а чому 

зараз ми переживаємо негаразди, ігнорує суспільні запити, вимагає 

не заважати будувати світле майбутнє, тим більше для всього 

людства. Модель, як виявилось, була недієздатною.  

Модернізація (або етап реформ) мала б бути постійним 

процесом. Протести, як подразник суспільних настроїв, нагадують, 

що суспільно-політичний організм має вади. Одна з важливих 

функцій державного механізму – виявити адекватну реакцію на 

протести. Наприклад, конституційна ідея "правової держави" 

означає, що ця держава є цілком цивілізованою. Але очевидно й 

те, що немає жодного режиму, який визначав би або боровся за "не 

правову" державу. І диктаторські режими, і авторитарні, й ті, що 

захлинаються від корупції впевнено називають себе "правовими". 

Тим самим підтверджується, що гасло – це лише символ. Набагато 

важливіше, в який спосіб працює це гасло, як воно інституційно 

забезпечується, яким насправді є встановлений "порядок". В 

українському суспільстві скоріше схильні вважати, що не закон 

понад усе, а що за гроші можна вирішити все. Понад те, такий 

сучасний порядок інтерпретує давно відоме народне прислів'я – 

"закон як дишло: куди повернув, туди й вийшло". Впевненість у 

цьому посилюється повідомленнями ЗМІ про статки (які десь 

"випадково" взялись) у окремих суддів чи прокурорів. Навіть по 

реформі і нібито очищенню суддівського корпусу шокує новина 

про те, що хтось із суддів за короткий час, якого не достатньо, щоб 

                                                 
93Дубровский К. Г. Политический аспект массовых протестных акций в 

современной России: автореферат диссертации. Ростов-на-Дону, 2007. С. 8. 



         Розділ 1   ОБ’ЄКТИВНІСТЬ КОНФЛІКТНОСТІ… 

 
84 

спокійно прочитати всі запитання, пройшов тестування і відповів 

на "відмінно". Стає зрозуміло, що тут наявна службова підробка, 

яка перекреслює довіру до всього процесу і до інституту зокрема. 

Так само і в попередній період у побуті існувало переконання, що 

за "правдою", "захистом" і "розсудом" треба йти до авторитета, а 

фактично – до місцевого ватажка бандитської групи, і аж ніяк не 

до правоохоронних органів чи суду. Вислів "іти до суду" має на 

увазі скоріше не законність чи справедливість, а затягування, 

"замилювання" питання. Тому, очевидно, ще одна реальна харак-

теристика настроїв і відповідного порядку – це правовий нігілізм. 

А це, фактично, антитеза і соціальній, і правовій, і європейській 

державі. 

В незалежній Україні народилося і вже виросло ціле нове 

покоління, яке створює свої сім’ї. І тут виникає питання, за яким 

"порядком" вони жили, чи є він для них "нормальним", і який 

порядок (установки) будуть формулювати для своїх дітей. Також 

виникає певний відсоток робочих місць (нових професій), пред-

ставники яких незалежні від держави. Вони відрізняються від 

батьків, які працювали на великих державних підприємствах, 

ходили до державного кінотеатру, до державної поліклініки, 

відпочивали у державному санаторії. Тепер встановлюється інший 

"порядок", який проявляється у низькій довірі до державних 

органів. Нині відзначають, що зросла довіра тільки до таких дер-

жавних інститутів, як армія та національна гвардія94. Тут очевидна 

причина – в реальних жертвах, які під час російсько-української 

війни приносять добровольці та військовослужбовці. Але ціна 

такої довіри зависока. 

Коли ми говоримо про стабільну політичну систему, то маємо 

на увазі таку, яка оптимально реагує на подразники, здатна до 

адаптивної і комунікативної функції, а не діє на ізоляцію 

протестних настроїв, знищення опозиції, або на недопущення 

громадян до владних рішень. 

                                                 
94 Довіра армії. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2387904-

ukrainci-najbilse-doviraut-volonteram.html 
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Соціолог О. Резнік до причин зростання громадянської актив-

ності цілком слушно додає активізацію (боротьбу) елітних угру-

повань95. Це говорить про те, що тільки кулуарні домовленості не 

працюють і конкуруючі політичні групи активізують прихильників 

(свою соціальну мережу), переходячи відтак у публічну площину. 

Проте це не гарантує від здійснення названими політичними 

групами власних корпоративних інтересів. Тут має вступати в дію 

інститут політичної відповідальності, який в сучасній Україні фак-

тично не діє. 

Новий порядок пропонують революції. Який порядок був 

запропонований Революцією Гідності? Відзначимо, що Революція 

гідності розпочалась як мирна і непартійна, що давало можливість 

ширшому колу людей брати в ній участь, незалежно від партійно-

політичних симпатій. Хоча партії як такі легітимізували свою 

участь в Майдані через присутність іменних наметів. Завважмо і 

те, що Майдан, як громадянський інститут не висував артикульо-

ваної петиції. Натомість група політиків (А. Яценюк, О. Тягнибок, 

В. Кличко) взяла на себе функцію переговорів з чинною владою, 

уособленою чинним тоді президентом В.Януковичем. Відсутність 

петиції ми вважаємо ознакою ще недостатньої зрілості протест-

ного руху. З іншого боку, відсутність чітко оформлених вимог доз-

воляє синергетично об'єднувати ширше коло учасників протесту. 

Разом з тим, насправді відбулась постмайданівська арти-

куляція скоріше не вимог, а потреб. Це, передусім, гасло "пере-

завантаження" і "люстрації", що передбачало очищення влади і 

появу нових облич у політиці. Загалом усе говорило про потребу 

модернізації (реформ). Саме протестний потенціал стимулював 

реформи, а не реформи відбувались попри протести. 

Далі парламентарі (політичні сили), які перемогли на хвилі 

протестних настроїв, з огляду на цінності Революції Гідності (хоча 

і кожен у свій спосіб їх інтерпретував) вимушені були хоча б між 

собою домовитись, про які реформи йдеться, в результаті чого 

з'явилась Коаліційна угода. 

                                                 
95 Резник А. Динамика факторов протестных практик населения Украины. 

Социология: теория, методы, маркетинг. 2009. № 3. С. 101. 
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Перший прем'єр постмайдану після зміни влади А. Яценюк 

запам'ятався "стіною" на кордоні з Росією і прагненням енер-

гетичної незалежності. Другий прем'єр В. Гройсман проголосив 

ремонт держави і будівництво доріг, хоча він вже менш сприй-

мається як політик від революції. Президент цього періоду П. 

Порошенко артикулював, передусім у виборчій кампанії, заклик, 

"жити по – новому", далі домігся "безвізу", забезпечував нез-

мінність курсу на партнерство з НАТО і на проведення реформ: в 

гуманітарній сфері це квоти на мовлення, обов’язковий ефір 

українською (50%) і перейменування топонімів (так звана 

декомунізація). 

Такою є політична оболонка владного курсу. В економічній 

сфері жодного поступу, окрім підвищення мінімальної зарплати до 

3200 грн. з 2017 р., не відбулося, не змінилися принципи економічної 

політики чи ставлення до приватного сектору. Символами революції 

залишилися загибель Небесної Сотні і жертви на війні на Сході 

країни. Також проявилася нова практика, як волонтерство. 

Побутова сфера життєдіяльності громадян фактично не зміни-

лася. З’явилися нові тренди, як от волонтерство, яке часто ніве-

люються, оскільки буває в руках шахраїв і псевдоволонтеів. Інший 

тренд – масова трудова еміграція, тобто голосування ногами. При 

цьому не чути коментарів офіційних служб (міграційних, статис-

тичних) або міністерств про її реальний масштаб. Це підтверджує 

тезу відчуження держави від суспільства, адже за наявності цілої 

армії речників при міністерствах та інших центральних органах 

влади маємо брак інформації.  

Про "відрив" політиків від громадянського суспільства писа-

лось і раніше96. Протест як інститут (відповідні гасла і декларовані 

прагнення політиків) не змінив ситуацію. Вона потребує не 

закликів до реформ, а вибудовування формальних і неформальних 

інститутів. 

                                                 
96 Метельова Т. Протестні рухи як сегмент громадянського суспільства й 

форма прямої демократії: світові тренди та український досвід / 

Т. Метельоваю. Віче. 2015. № 4. С. 2–5.  

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_4_2 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614474
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"Влада" виходить із зони власного комфорту, апелюючи до 

суспільства заради власної легітимації. Але ми маємо, окрім пуб-

лічних представників "влади", армію чиновників – 250 тис. осіб 

державного управлінського апарату97. Частині з них немає потреби 

виходити на комунікацію, а подразників до змін вони не зазнають, 

і тому залишається потужний консервант того порядку, який не 

досліджується, але є реальним. Тут ми тільки зазначимо брак 

комунікаційних каналів всередині самої владної піраміди. 

Суспільство, натикаючись на перешкоди, образи, брак право-

вого захисту, бюрократію і т. д., каналізує свої негативні настрої 

на публічних представників вищих щаблів "влади". 

Очевидно, що стимул появи малих груп, які вибудовують 

власний порядок, це простір, який не зайнятий ідеологією, про-

пагандою, офіційними і неофіційними організаціями та іншими 

інструментами, які формують порядок. Так, у 90-ті рр. ХХ ст., 

коли було проголошено, що держава в Україні буде поза ідео-

логією, тим самим було здійснено насправді крок не вперед, а вбік, 

без врахування того, що держава повинна мати ідеологію (проект 

свого розвитку, який включає перспективні горизонти, мету, 

принципи). Тим часом ідея демократії була занадто розмита, без 

предметних інтерпретацій і практик, тим більше, що аж до розпаду 

СРСР будувалося "соціалістичне народовладдя", щось схоже на 

визначення демократії, хоча про неї і не говорилось. Несприйняття 

нової ідеології було цілком зрозумілим, оскільки попередня 

ідеологія була скрізь і відповідно існував острах створити щось 

аналогічне. Важило й те, що не знайшлось лідера, здатного гене-

рувати нові ідеї, нову парадигму суспільного розвитку, новий 

порядок.  

Старі дисиденти фактично досягли своїх заповітних мрій – 

незалежності України та подолання монополії КПРС (що ще раз 

підкреслює потребу наявності мети). Стара номенклатура не 

вступила в ідеологічну боротьбу, а воліла скоріше адаптуватись. 

Червоні директори ставали власниками, керівники райкомів та 

                                                 
97 Державне політичне правління і  національна єдність: аналітична доповідь 

/ за ред. О. Майбороди. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. С. 57. 
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міськкомів партії і комсомолу успішно очолювали комерційні СП 

(спільні підприємства), банки, новомодні кооперативи, які так 

потребували поводирів і провідників. В свою чергу нові демократи 

прагнули чогось нового, але на тлі загальної незаможності також 

прагнули власного благополуччя, що разом вилилось у відсутність 

ідеї як чинника, який формує порядок. Тому було прийняте 

публіцистичне визначення "перехідний період" – щось аморфне, 

без конкретного визначення.  

Політичні агітації кандидатів і партій фактично не закликали 

до якої окресленої мети. Їхня риторика зводилась до того, що я або 

ми наведемо порядок, оскільки поки що все не так, аж до 

формалізації цього твердження, коли одна політична сила так і 

назвала себе у 2005 р. Опозиційний блок "Не так" не був елек-

торально успішним (не подолав бар'єру активності). Так само і 

слоган президентської кампанії 2014 р. "Жити по-новому" говорив 

про потребу переформатування порядку. Популярні гасла того 

часу "перезавантаження" і "люстрація" також опосередковано 

говорили, що існуюча система потребує модернізації і що потрібен 

новий порядок. 

Саме протест, відомий як Революція Гідності, активізував і 

артикулював потребу жити по-новому, що стало озвучуватись 

політиками словом "реформи". В цьому випадку протест опосеред-

ковано був за реформи, як мінімум стимулював зусилля у цьому 

напрямку, – але сам протест в такому форматі, як соціальний 

спалах раз на десять років, не здатний забезпечити якість і 

поступальність реформ. 

Виявилося, що в Україні відбулось кілька Майданів – полі-

тичних протестів (1990 р., 2004 р., 2013 р.) з періодом близько 10 

років, а це говорить, що виросло ціле нове покоління. Спільна риса 

цих Майданів у тому, що кожен з них, узагальнюючи, вказував на 

потребу модернізації (реформ). 

Тобто державно-політичний порядок потребує трансформації 

у вигляді "навздогінних" процедур, модернізації чи адаптації. 

Інакше кажучи, "реформи" ще не відповіли на основне питання 

встановлення нового порядку. Тому виникає питання, який 

порядок є нині і якого слід прагнути? 
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Найбільшою проблемою державного управління в Україні 

залишається недостатня "інституціоналізація влади" – фіксація 

"правил гри" на рівні процесуальних законів98, зокрема брак кому-

нікаційних каналів. Те, що суспільство потребує комунікації, 

підмітили політтехнологи – у президентській кампанії В. Яну-

ковича 2010 р. слоган "почую кожного" був один з основних. Цю 

проблему не знято і досі.  

Хоча в аналітичній доповіді "Державне політичне правління і 

національна єдність" нібито переконливо обгркнтовано, що сус-

пільно-політичний устрій своїм існуванням вимагає від населення 

солідарної згоди щодо себе99, ця доповідь обминає таку модель, як 

автономізація політичного класу і суспільства. Проте група нау-

ковців ІПіЕНД НАН України своєю роботою стверджують потребу 

"національної єдності" як певного порядку. 

Для розуміння "порядку" в українському суспільстві бракує 

інтерпретацій. Так, у 2017 р. для 54% українців пріоритетом була 

"заможна економіка". А ось що означає заможна економіка: чи 

патерналістську державу, яка забезпечує роботою, допомагає бідним, 

розподіляє ресурси і т. д., чого очікує значна частина суспільства, чи 

заможна економіка – це масово поширений малий і середній бізнес та 

заможність домогосподарств через індивідуальну ініціативну працю і 

власний бізнес, а не залежно від держави і перерозподілу нею благ? 

Чи заможна економіка – це насичений державний бюджет і 

можливість витрат на вартісні проекти? 

Названі приклади взаємозаперечують один одного, але є 

описами одного й того самого визначення з різними принципами. 

Тому суспільство автономно вибудовує свою модель економічного 

виживання. На цьому тлі популярними залишаються популістські 

гасла, які можна наповнювати різними змістами, і вони не 

транспонуються в політичну реформаторську дію. Гасла прези-

дентської передвиборчої кампанії 2018 р.: "Ми йдемо своїм 

шляхом", "Новий економічний курс", "Країна запрацює" і інші 

можна наповнювати різними змістами.  

                                                 
98 Там само. С. 92. 
99 Там само. С. 4. 
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Ми приходимо до висновку, що, не маючи мети і плану (хоча 

формально урядом та іншими державними органами приймаються 

перспективні плани на рік типу "посилити, покращити, забез-

печити, провести"; ці плани можуть бути дуже ґрунтовні, написані 

на стосах паперу, інколи переписані з минулорічних планів, але 

відомі переважно групі фахівців, як, наприклад, "Державна 

стратегія регіонального розвитку на період до 2020 р.", прийнята у 

2014 р.), суспільство не знає, що уряд чи місцева адміністрація має 

виконати в поточному році. Не знає, бо такої мети і мотивації 

немає. Це означає, що влада здійснює ручне управління еко-

номікою, реагуючи на близьке оточення та його лобістські потуги. 

Для такої влади і такого управління будь-який протест – не на 

часі. Саме тому, що немає комунікаційних каналів, і саме тому, що 

протест відволікатиме від ручного управління. Тому протест 

завжди буде тим, що порушує "порядок" з точки зору такої влади.  

За браком комунікаційних каналів, зокрема цивілізованої 

мережі лобіювання з доступом до влади, формою комунікації ли-

шаються особистісні контакти для малої групи людей або у 

вигляді протесту – для суспільства.  

Українське суспільство висловлює свій протест існуючому 

порядкові у формі систематичної недовіри державним інститутам, 

(щоправда, й політичним). Українці традиційно не довіряють ані 

державним органам, ані судам, ані політичним партіям, і 

вважають, що Україна розвивається у неправильному напрямку100 

(при цьому вони довіряють волонтерам, церкві, добровольчим 

рухам, Збройним Силам, Національній гвардії). 

Тому коли окремо взятий чиновник закликає до порядку, то 

завжди виникає питання: до якого саме порядку? У Швеції і в ін-

ших західних країнах "порядок" означатиме одне й те саме для різ-

них верств, груп, політичних сил, лідерів, політиків, чиновників.  

Українці готові до протесту (27 % вважають цілком імовірний 

протест в своєму місті або селі станом на липень 2017 р. На 

початку двотисячних цей показник був менший чверті; таким він 

лишався перед помаранчевими подіями і таким був перед 

                                                 
100 Там само. С. 39. 
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Євромайданом)101, що означає, що протест у суспільній свідомості 

є нормою. Інше питання, що громадські організації нерідко зали-

шаються клубними і не мають практики вироблення та обго-

ворення протестів. Але інша статистика вказує, що 54% ніколи не 

намагалися захищати свої права102, тобто не готові до інди-

відуального опору. Не виключено, що ці самі люди готові долу-

читися до протесту колективного, нівелюючи особисте "я" і відчу-

ваючи захист в результаті колективних акцій. 

Філософія протесту полягає в тому, що індивід виступає 

проти чи за, не сподіваючись на перемогу власної ідеї. До початку 

протесту ніхто не знає результату. Але, як стверджували радянські 

дисиденти, коли вони виходили на площу самі або маленькою 

групою, вони казали, що вже не весь народ "одобрямс", а мінус 

один або мінус кілька осіб, що вийшли на протест. В цьому – 

високий потенціал індивідуальності і певної амбіційності. Подіб-

ним чином реальні учасники Революції на граніті згадували зго-

дом, що вони очікували або повного ігнорування, або репресій із 

засланням. А парадокс полягає в тому, що люди виступали 

начебто за нісенітниці з погляду тодішньої влади і навіть біль-

шості суспільства (наприклад, за жовто-блакитний прапор або за 

самостійність України), а це невдовзі стало реальністю. Це гово-

рить про одне: що потрібно вибудовувати комунікативну і адап-

тивну модель "влади", модель діалогу, політичного режиму з 

громадськими (в тому числі політичними) ініціативами і протес-

тами. Ця модель можлива тільки із зростанням громадянського 

потенціалу. Оголошення "згори" громадських обговорень, або 

утворення громадських рад при державних органах, чи гасла 

"почую кожного" без реального громадянського потенціалу не 

призводять до ефективного результату.  

                                                 
101 Шульга О. Протестні настрої як індикатор зміни символічних 

універсумів в українському суспільстві.  Українське суспільство: моніторинг 

соціальних змін. Випуск 4 (18) К. 2017 р., С 133.  
102Державне політичне правління і  національна єдність: аналітична 

доповідь /  за ред. О. Майбороди. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 

2017. С. 113. 
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Влада повинна постійно модернізуватись, інакше кажучи, 

постійно перебувати "на етапі реформ". 

Коли ми говоримо про консолідацію, але не як самодостатню 

мету, а як наслідок спільного руху, спільного розвитку, спільної 

мети, то тема з будь-якого конфронтаційного питання навряд чи 

вийде на консенсус. В Національній доповіді "Україна: шлях до 

консолідації суспільства" йдеться про конфронтаційні питання для 

українського суспільства, але вони як такі не матимуть розв'язання 

у вигляді прийняття "єдино правильної думки". І це нормальна 

практика. Наприклад, одне з питань – "Ставлення населення 

України до російсько-українського конфлікту". Зокрема, хто несе 

відповідальність? Маємо такі результати опитування: передусім 

Україна – 7,9 %; передусім Росія – 45%; обидві країни – 39%; 

важко відповісти – 8 %103. За кожною відповіддю є глибинний сенс 

і кожна по-своєму правильна. Боротьба чи спроба визнати або 

схилити до однієї позиції не приведуть до консолідаційного 

результату. Так само хибний варіант – тотально ігнорувати якусь 

із позицій.  

Інший варіант – "Будуємо країну рівних можливостей" – озна-

чає, що імпортувати та експортувати доступно однаково кожному, 

а не лише певній групі кампаній. Лікуватись та отримувати освіту 

доступно кожному, і т. д. За цим іде інтерпретація, а ще (не менш 

важливо) сигнал до виконання всіма ланками управління. Або 

успішну країну, або країну вільного бізнесу, або аграрну країну чи 

країну новітніх технологій. По-перше, має бути розгалужена 

інтерпретація, щоб розуміти, що це означає, і бачити своє місце. 

Поки що залишається "білбордове спілкування" однією тезою 

"нова економічна політика", "час рости", "країна запрацює", 

"передусім суверенітет", "ми –Україна", "заберу украдене владою і 

віддам людям" *. Зрештою, підсумовуючи, бачимо парадигму 

(порядок), що їх бачать політики очима PR-технологів, які 

                                                 
103 Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / 

ред. кол.: С. І. Пирожков та ін. ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. К.: НАН 

України, 2017. С. 115. 
* Політична реклама на білбордах різних політичних груп, червень 2018 р. 



                  Національна єдність у конкурентному суспільстві  93 

інтерпретують суспільні очікування, але немає жодних ознак того, 

що вони будуватимуть таку державу. Такий стан речей теж є 

одним з потенційних моментів, що формують протестні настрої 

саме із-за відчуття штучності та браку комунікацій. 

Про невизначеність прийнятого порядку говорить те, що 

українське суспільство постійно страждає від невизначеності 

національних інтересів104. Ми можемо твердити, що національні 

інтереси – це безпека, якісь геополітичні орієнтири. А от якісні 

дороги це теж може бути національним інтересом, як і здоров'я 

громадян, гідні зарплати і пенсії, якісна освіта і т.д. Про що це 

говорить? Про те, що комунікація нині навіть не тезисна, а, як ми 

вже сказали "білбордова", без інтерпретацій і без розуміння. 

Автори національної доповіді приходять до цілком прийнятних 

висновків щодо: необхідності підпорядкування влади національ-

ним інтересам, налагодження комунікації між владою і громадя-

нами, забезпечення народовладдя та участі населення, здійснення 

відповідальної соціальної політики, розвитку демократичної 

правової свідомості105. Все це є абсолютно вірним та академічно 

вивіреним, і можна сказати, що такий порядок є прийнятним. Але 

механізми комунікації не працюють. 

Політичний організм для виживання потребує подразників і 

громадянського потенціалу: в консолідованості; в солідарності; в 

здатності комунікувати і домовлятися; в здатності артикулювати 

вимоги; в мережі громадських (позадержавних) інститутів. 

Академічні кола, аналітики вивчають і констатують, що і як 

треба здійснити з високою ймовірністю позитивного ефекту – але 

соціальні і політичні механізми не стають інакшими і працюють за 

іншими правилами. Якщо експерт чи науковець із такими рефор-

маторськими переконаннями потрапить у владні структури, – 

система не зміниться. Навіть критична маса таких людей теж не 

змінить функціонування системи. Та навіть ті чиновники, які в ній 

працюють зі схожими переконаннями, очевидно, теж хочуть 

якісної медицини і проти корупції та бажають їздити по якісних 

                                                 
104 Там само. С. 173. 
105 Там само.  С. 173–187. 
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дорогах. Все це свідчить, що система самоорганізована і авто-

номно працює на самозбереження. Система буде змінюватись за 

наявності постійних подразників. Уникнення подразників, зокрема 

й протестів, тільки консервуватиме модель. Парадоксально, але 

навіть на зустрічі Президента П. Порошенка з бізнесом 31 жовтня 

2018 р. з його вуст прозвучала фраза: "прошу постійного тиску" 

(малось на увазі громадського), йдеться про фактичний запит на 

протестні дії для проведення реформаторського закону. 

Протест не потрібно сприймати як такий, що поза порядком. 

Він не порушує порядок, а є його частиною. Боротьба з протестом 

говоритиме, що владна (політична) система закривається від под-

разників. Прихід якоїсь частини політиків на хвилі протесту до 

влади не гарантує зміни ставлення до протесту. Більше: вони 

остерігатимуться таких протестів, оскільки остерігатимуться своїх 

конкурентів. Змінити стан речей зможуть тільки масова політична 

культура цивілізованої участі в протестах і систематична практика. 

Цікаве спостереження, що революційні ситуації дуже схоже 

описують певні характеристики в різні періоди і різними людьми. 

"Комуністична партія, що здобула високу довіру, після війни 

почала розмінювати її на посади", "парламент розучився 

обговорювати, уряд – керувати, вибори втратили сенс, а закони – 

вагу", говорилося в 1968 р. у Чехословаччині в зверненні "Дві 

тисячі слів до робітників, селян, службовців, вчених, робітників 

мистецтва та усіх інших"106. 

 В українському суспільстві біля третини не розуміє ідео-

логічних течій, тобто по-своєму уникає їх осмислення або 

відсторонюється. Але цікаво, що показник цей істотно 

коливається. У 2006–2008 рр. не розумілися на ідеологічних течіях 

16,4 – 17,5%, в 2010 р.– 24,8 %, а в 2017 р. – 29,9 %107. За два роки 

з 2008 р. по 2010 р., "забули" про ідеології аж 7,3 %. При цьому, 

якщо підсумувати (наприклад. за 2017 р.) тих, хто не розуміється 

                                                 
106 "Да социализму, нет оккупации!": западные левые о "пражской весне": 

сб. документов. Свободное Марксистское издательство, 2008. С. 6.  
107 Вишняк О. Політико-ідеологічні преференції громадян і розвиток 

партійної системи в Україні. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. 

Вип. 4 (18).  К., 2017. – С. 37. 
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на ідеологічних течіях (29,9 %), остаточно не визначився (14,5 %) і 

тих, кому жодна ідеологія не є близькою (9,8 %), то разом вони 

складають 54,2 %.  

Постає запитання: чи це величезна соціальна армія пасивно 

налаштованих, а чи це банк для нових політичних облич, нових 

ідеологем? Як вони себе поводять у протестах локальних і 

загальнонаціональних? Можливо, саме завдяки їм великі протести, 

як-от Помаранчева революція і Революція Гідності проходили 

зовні як позаідеологічні. 

 Біля 27% готові протестувати проти падіння рівня життя, і це 

сталий показник з 2000-их років по 2017 р.108. Проте відзначимо, 

що значимі і масштабні протести не висували вимог щодо мате-

ріальних благ і рівня життя. Таких вимог не висували протес-

тувальники ані під час Революції на граніті чи Помаранчевої рево-

люції, ані на мовному чи податковому Майдані, ані під час 

Революції Гідності. Матеріальні вимоги висували шахтарі, окремо 

освітяни, окремо соціальні організації – "чорнобильці" та інші, і 

вони не діставали консолідованої підтримки, залишаючись кор-

поративним запитом. Навіть політичний протест у жовтні 2018 р. 

проти підвищення тарифів на газ не став масовим і 

консолідуючим. 

Частка пасивних громадян, які не брали би участь у протесті, 

зменшилася з двох третин у 1990-их до менш як половини у 2010-

их, а число готових брати участь у протестах – зросло до поло-

вини109. За 24 роки (1994–2017 рр.) соціальний профіль протесту 

такий: 

1) чим старший вік, тим нижчий рівень готовності до різних 

форм протесту; 

2) найбільш вищий протестний потенціал у людей з вищою 

освітою; 

                                                 
108 Шульга О.  Протестні настрої як індикатор зміни символічних  

універсумів в українському суспільстві. Українське суспільство: моніторинг 

соціальних змін. Вип. 4 (18). К.: Інститут соціології НАН України, 2017. С. 133. 
109 Симончук О.  Протестні установки населення України: динаміка та 

соціально-груповий профіль. Українське суспільство: моніторинг соціальних 

змін. Вип. 4 (18). С. 147. 
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3) кияни традиційно є лідерами за рівнем готовності брати 

участь у протесті (індекс близький 7.0 з девятибальної шкали), а 

серед селян рівень протестного потенціалу найнижчий. А в період 

2013 р. протестні настрої у селян максимально зросли до відмітки 7.0. 

За 23 роки рівень протестного потенціалу в цілому по країні 

зріс у Західному і Центральному регіонах – майже удвічі, а в Пів-

денному і Східному з коливаннями повернувся до рівня початку 

90-х 110. 

Українському суспільству час замислитися з приводу здат-

ності не просто виходити на Майдан, а облаштувати постійний 

опорний пункт крену суспільної (економічної) історії. В сус-

пільстві залишається парадоксальна віра в делегування: нібито все 

інше зробить хтось, або безіменні "вони"; дехто радів навіть 

"варягам" литовського, польського, грузинського походження. Аби 

тільки не самим і не копіткою працею. Буде прийнятий один 

Закон, або одне рішення, і не знаходиться того лідера, який хоча б 

артикулював дороговказ. Звичайно, що такі настрої підігріваються 

популізмом, який призводить до безпідставних очікувань. 

Називають такі причини участі населення у протестах: невдо-

волення рівнем життя; підвищення недовіри до владних структур і 

політичних лідерів; низький рівень політичного залучення; 

низький рівень політичної ефективності (відчуття впливу на 

політику)111. 

Парадокс державного управління в тому, що його працівники 

часто присапуються до дрібних порушень, заплющуючи очі на 

великі, а то й на злочини. Звичайно, що такі факти накопичують 

невдоволення, тоді як каналізації (реалізації) його бракує. Відпо-

відно той самий громадянин своє незадоволення транслює до 

"влади", якою він бачить перших осіб, як-от Президента, чи депу-

тата Верховної Ради. Останні навіть не розуміють, що така "дрібна 

проблема" наявна, а їх конгломерат і створює тло невдоволення й 

недовіри з боку громадян. Ця "дрібна" проблематика навіть не 

                                                 
110 Там само.  С. 157. 
111 Головаха Е. И., Панина Н. В. Потенциал протеста украинского общества.  

С. 32. 
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стоїть на порядку денному в потоці реформ. Пересічний 

громадянин також не відчуває, що "судова реформа" чи "реформа 

виборчого законодавства" лінійно вплине на його потреби. 

Виникає порожнеча щодо відповідальності, оскільки сама 

"інстанція" не здатна до самореформування а місцеві чиновники не 

мають компетенції реформувати; вже до чиновників середньої 

ланки менший доступ, а вищі щаблі навіть не володіють цією 

проблематикою. Політичні партії не акумулюють такої пробле-

матики, оскільки вона "електорально слабка". В результаті 

залишаються постійні закорковані подразники. 

Сапицька О. М. і Золотар С. А. стверджують, що Євромайдан 

та Революцію Гідності спровокували суспільний резонанс та 

політичні зміни112. Як мінімум те, що при виборі Президента і пар-

ламенту тепер максимально актуалізована потреба реформ. Інше 

питання, що суспільство очікує швидких трансформацій і прямих 

наслідків, які так швидко не настають. Також важливо розглядати, 

які стимули для оновленого корпусу "влади" є для подальшої 

трансформації? Тому що нерозв'язаність питання призводить до 

наявності нереалізованого протестного потенціалу, який у разі 

обставин спалахує. Фактично, подібно до радянської спроби ре-

форм у вигляді "перебудови", наступні українські Майдани акту-

алізують тезу "Так жити не можна". По суті, українські Майдани з 

різними людьми і вже з різними поколіннями (хоч кожен з них 

називався революцією) демонструють незавершеність української 

революції, що розтягнута в часі. Схожу тезу висловлює і С. Гра-

бовський (про незавершеність і тривання у часі)113. 

Відбулось фасадне оновлення (візуалізація з появою нових 

облич) та артикуляція необхідності реформ. Так, один з трендів 

реформ – люстрація, за нашими формальними розрахунками, 

розтягнута більш ніж на десять років, що фактично нівелює її суть. 

Це означає, що реформи не реалізовано. Їх кволість призводить до 

                                                 
112Сапицька О. М., Золотар С. А. Феномен політичних протестів та 

революцій у постмодерній історії України. Питання історії та історіографії // 

Гуманітарний журнал, 2014. №1–2. С. 112. 
113 Грабовський С. Так, революція. URL: 

 https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2005/01/24/4385030/ 
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накопичення нових викликів, які вимушено відкладаються, а отже 

накопичується проблематика (невдоволення) і готовність до нових 

протестних дій. 

Сучасну психологічну атмосферу в Україні соціологи моде-

люють так: 40,7% – бажання змін; 39,5% – беззахисність; 37,4% – 

тривога; 34% – розчарування; 32% – напруженість; 27,2 % – страх; 

26% – обурення; 22,8% – надія; 21,8% – відчай; 21,4% – 

розгубленість; 16,1% – безвихідь; 15,6% – агресія; 13,8% –бай-

дужість114. 27% опитаних (2017 р.) допускають імовірність 

протесту у своєму населеному пункті115. 

Загалом у сучасній українській протестній практиці присутній 

низький потенціал формулювання прагматичних вимог. Полі-

тичним інститутам і процедурам бракує розвиненості, легітимних 

каналів комунікації суспільства і політичної системи, якими 

забезпечується життєздатність (стійкість) суспільного устрою116. 

Поки що "стабільність" чи "порядок" зводяться до моделі, коли 

"ми" (влада) робимо реформи, а "ви" (суспільство) не заважайте. 

Суспільству потрібний постійний подразник у вигляді протестів, 

який змушує до реформ, живить політичну боротьбу і 

конкуренцію, подібно до того як конкуренція в бізнесі веде до 

постійної модернізації.  

                                                 
114 Злобіна О. Соціальна напруженість: чинники формування та способи 

оцінки. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. 2017 р. Вип. 4 (18). 

С. 102. 
115 Шульга О. Протестні настрої як індикатор зміни символічних 

універсумів в українському суспільстві. Українське суспільство: моніторинг 

соціальних змін. 2017 р. Вип. 4 (18). С. 133. 
116 Резник А. Динамика факторов протестных практик населения Украины. 

Социология: теория, методы, маркетинг. 2009, 3. С. 100. 
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РОЗДІЛ 2 
 

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ СУСПІЛЬНОГО 

КОНСЕНСУСУ 
 

2.1. ЦЕНТР І РЕГІОНИ: ПРОБЛЕМИ І МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ 
 

Пошук оптимальної моделі просторово-територіальної орга-

нізації держави, налагодження ефективної взаємодії усіх її адмі-

ністративних елементів залишається актуальною проблемою 

державотворення і в теоретичному, і у практичному вимірі. Необ-

хідність розроблення збалансованої системи відносин між 

центральними, регіональними та місцевими органами влади в 

Україні актуалізується сучасними зовнішньо- і внутрішньо-по-

літичними впливами на процеси національного самовизначення, 

завданням збереження й зміцнення держави як політичного інсти-

туту, як центрального елементу політичної системи суспільства. 

На наш погляд, ключовим, методологічно важливим аспектом 

проблеми територіальної організації, структуризації влади, розпо-

ділу повноважень між різними її рівнями та взаємодії між ними є 

уявлення про цілісність цієї системи та про сув’язаність її еле-

ментів, а також усвідомлення її (системи) динамічності під 

впливами структурних змін та зовнішнього середовища, її ціле-

спрямованості і прагнення до самоорганізації та розвитку. Такий 

підхід дозволяє виокремити загальні ознаки системи територіаль-

но-просторової організації держави та адміністративно-правового 

регулювання державного управління – цілісність; структурність; 

функціональність; ієрархічність; взаємозв’язок і взаємо-зумовле--

ність структурних елементів; прагнення до самоорганізації; чут-

ливість до впливу зовнішнього середовища. 

Сучасний адміністративно-територіальний устрій нашої дер-

жави та її внутрішня структура є продуктом досить складної й 

тривалої історичної еволюції "в ході якої химерно перепліталися 

династичні й геополітичні інтереси, практичні потреби, далеко-

сяжні політичні розрахунки. На кожному новому історичному 
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етапі виникали нові центри тяжіння і нові просторові кон-

фігурації"117. В різні історичні періоди українські землі перебували 

під владою Туреччини, Польщі, Литви, Австро-Угорщини, Росії, і 

природно, що адміністративно-територіальна організація відо-

бражала устрій цих країн, і відповідно, моделі взаємодії центру й 

периферії. Лише протягом минулого століття зміни тери-

торіального устрою України відбувалися понад десяти разів, зок-

рема тричі – шляхом ухвалення Конституцій республіки (див. 

табл.1–3). Щоправда, ці зміни здебільшого були спрямовані цен-

тралізацією державної влади через посилення контролю над діяль-

ністю місцевої влади. 

Таблиця 1. 

 

Основні положення Конституції УНР 1918 року 

щодо територіальної організації влади 
 

Адміністративно-

територіальний 

устрій 

Земля, волость, громада. 

"Не порушуючи єдиної своєї власти, 

УНР надає своїм землям, волостям і 

громадам права широкого самовряду-

вання, додержуючи принципу децентра-

лізації". 

"Націям України УНР дає право на 

впорядкування своїх культурних прав в 

національних межах. Кожна з насе-

ляючих Україну націй має право в 

межах УНР на національно-персональну 

автономію, цебто право на самостійне 

устроєння свого національного життя, 

що здійснюється через органи Націо-

нального Союзу, влада якого шириться 

на всіх його членів, незалежно від місця 

і поселення в УНР".  

                                                 
117 Верменич Я. В., Андрощук О. В. Зміни адміністративно-територіального 

устрою України ХХ–ХХІ ст. Київ, 2014. С. 8. 
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Продовження табл.1 

Органи влади регіо-

нального та місцевого 

рівня 

"Всякого роду справи місцеві впорядко-

вують виборні Ради і Управи громад, 

волостей і земель".  

"Вища виконавча власть УНР, Рада 

Народніх Міністрів її порядкує всіма 

справами, які зістаються поза межами 

діяльности установ місцевої самоуправи 

або дотикають цілої УНР; координує і 

контролює діяльність цих установ, не 

порушуючи законом установлених ком-

петенцій їх, та приходить їм в поміч, 

коли вони до неї звертаються". 

Основні 

повноваження рад 

"Їм [радам та управам] належить єдина 

безпосередня місцева власть: міністри 

УНР тільки контролюють і координують 

їх діяльність, безпосередньо і через 

визначених ними урядовців, не втру-

чаючись до справ, тим Радам і Управам 

призначених, а всякі спори в ціх справах 

рішає Суд Української Народньої Рес-

публіки".  

Виконавчі органи рад Управи громад, волостей і земель.  

Складено за: 118  
  
В контексті нашого дослідження, серед численних спроб 

унормування територіального устрою привертають увагу 

законодавчі ініціативи, викладені у Конституції УНР і Законі УНР 

від 6 березня 1918 року "Про поділ України на землі"119. 

Відмовляючись від губернсько-повітового поділу, законодавцями 

було запропоновано принципово нову концепцію адміністративно-

                                                 
118 Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний 

устрій, права і вільності УНР) Прийняття від 29.04.1918. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002300-18 
119 Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у двох томах. Том 2. 

10 грудня 1917 р.  29 квітня 1918 р.  К. : Наукова думка, 1997. С. 181–182. 



         Розділ 2   РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ … 

 
102 

територіального устрою шляхом запровадження поділу на 32 

території земель України. На переконання авторів цього закону, 

саме така структура територіального поділу була близькою віт-

чизняній традиції. Територіальна структура передбачала існування 

відносно автономних утворень: землі формувалися як судові й 

виборчі округи. Основним принципом цього територіального 

поділу була децентралізація та широке громадське само-

врядування. За часів Центральної Ради урядові так і не вдалося 

створити дієву систему органів управління й місцевого само-

врядування, що, як зазначають дослідники120, призвело до ослаб-

лення однієї з основних структурних ланок виконавчої вертикалі – 

місцевих органів, до втрати політичного й економічного контролю 

над територіями, а потім – до падіння Центральної Ради. 
 

Таблиця 2. 
 

Основні положення Конституції УРСР 1937 року 

щодо територіальної організації влади 
 

Адміністративно-

територіальний 

устрій  

(з наступними 

змінами) 

Українська Радянська Соціалістична Рес-

публіка складається з областей: Вінницької, 

Волинської, Ворошиловградської, Дніпро-

петровської, Донецької, Житомирської, 

Закарпатської, Запорізької, Івано-Франків-

ської, Київської, Кіровоградської, Крим-

ської, Львівської, Миколаївської, Одеської, 

Полтавської, Ровенської, Сумської, Терно-

пільської, Харківської, Херсонської, Хмель-

ницької, Черкаської, Чернівецької, Черні-

гівської. 

Органи влади 

регіонального та 

місцевого рівня 

Органами державної влади в областях, райо-

нах, містах, селищах і селах Української РСР 

є Ради депутатів трудящих. 

                                                 
120 Див. зокрема: Гай-Нижник П. П. Формування центральних та місцевих 

органів виконавчої влади в Україні за доби Центральної Ради (1917–1918 рр.). 

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. Київ: 

Українське агентство інформації та друку "Рада", 2009. Вип. ХХІV. С. 229–270. 
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Продовження табл.2 

Основні 

повноваження рад 

Ради депутатів трудящих (області, району, 

міста, селища, села) керують культурно-

політичним і господарським будівництвом 

на своїй території, встановлюють місцевий 

бюджет, керують діяльністю підлеглих їм 

органів управління, забезпечують охорону 

державного ладу, сприяють зміцненню 

обороноздатності країни, забезпечують 

додержання законів та охорону прав 

громадян. 

Виконавчі органи 

рад 

Виконавчими і розпорядчими органами 

обласних, районних, міських, селищних і 

сільських Рад депутатів трудящих є обирані 

ними виконавчі комітети в складі: голови, 

його заступників, секретаря і членів. 

Виконавчі комітети Рад депутатів трудящих 

(області, району, міста, селища, села) 

здійснюють керівництво культурно-

політичним і господарським будівництвом 

на своїй території, на основі рішень Рад 

депутатів трудящих і постанов 

вищестоящих державних органів. 

Складено за:121  

 

Модель територіального поділу, що була запроваджена після 

встановлення в Україні радянської влади, а згодом закріплена 

Конституціями УРСР 1937 та 1978 років, була побудована на 

принципах чіткої ієрархії жорсткої централізації. В ролі 

управлінських і розпорядчих "центрів" виступали органи більш 

високих адміністративно-територіальних рангів.  

 

 

                                                 
121 Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної 

Республіки. 1937 р. URL: http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1937.html 
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Таблиця 3 
 

Основні положення Конституції УРСР 1978 року 

щодо територіальної організації влади 
 

Адміністративно-

територіальний 

устрій (з 

наступними 

змінами) 

Віданню України підлягає визначення 

обласного, районного поділу і вирішення ін-

ших питань адміністративно-територіаль-

ного устрою республіки.  

В Україні є Автономна Республіка Крим і 

області: Вінницька, Волинська, Дніпро-

петровська, Донецька, Житомирська, Закар-

патська, Запорізька, Івано-Франківська, 

Київська, Кіровоградська, Луганська, Львів-

ська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, 

Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харків-

ська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, 

Чернівецька і Чернігівська. Містами респуб-

ліканського підпорядкування в Україні є 

Київ і Севастополь. 

Органи влади 

регіонального та 

місцевого рівня 

Органами державної влади в областях, 

районах, містах, районах у містах, селищах 

і селах України є обласні, районні, міські, 

районні в містах, селищні, сільські Ради 

народних депутатів. 

Основні 

повноваження рад 

Місцеві Ради народних депутатів у межах 

своєї компетенції вирішують усі питання 

місцевого значення, виходячи з інтересів 

громадян, які проживають на їх території, 

та державних інтересів, проводять у життя 

рішення вищестоящих органів державної 

влади, координують діяльність нижчестоя-

щих Рад народних депутатів, забезпечують 

додержання законності і правопорядку, 

беруть участь в обговоренні питань рес-

публіканського значення, вносять з цих 

питань свої пропозиції. 
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Продовження табл. 3 

Виконавчі органи 

рад 

Виконавчими і розпорядчими органами 

місцевих Рад народних депутатів є вико-

навчі комітети, які обираються ними. 

Виконавчі комітети місцевих Рад народ-

них депутатів є безпосередньо підзвітними 

Радам, що їх обрали. 

Складено за: 122 

 
Відносини між двома будь-якими суміжними рівнями адмі-

ністративно-територіальної ієрархії були конфліктними, оскільки 

кожен центр (союзний центр стосовно республіканського рівня, 

республіканський стосовно обласного чи районного) щодо будь-

якої периферії виступав як інститут відчуження і концентрації 

виробленого периферією продукту й орган розподілу відчужених у 

безпосередніх виробників ресурсів. Конфлікти між суміжними 

рівнями ієрархії вирішувалися перенесенням їх на більш високий 

рівень, який виступав у ролі третейського судді й верховного 

розпорядника ресурсів. Можливість перенесення конфліктів на 

більш високі рівні ієрархії забезпечувалася керівною роллю КПРС, 

апарат якої "стягував" ієрархію адміністративного устрою у тверду 

конструкцію, стрижнем якої він і був 123. 

 Реформи адміністративно-територіального устрою Укра-

їни, що здійснювалися протягом 1960-х років, здебільшого сто-

сувалися адміністративного унормування обласного та районного 

рівнів. До системи адміністративно-територіального устрою, окрім 

сільрад, були внесені міста республіканського, обласного та район-

ного підпорядкування, селища міського типу, села та селища.  

Керуючись положеннями Конституції УРСР 1978 року, в 

березні 1981 року Указом Президії Верховної Ради УРСР було 

ухвалено "Положення про порядок вирішення питань адміністра-

                                                 
122 Конституція (Основний Закон) Українcької Радянської Соціалістичної 

Республіки.1978 р. URL: http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1978.html 
123 Матвієнко А. С. Політико-правові засади територіальної організації 

держави: світовий досвід і Україна : монографія. Київ, 2015. С. 248. 
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тивно-територіального устрою Української РСР"124. Варто зазна-

чити, що цей Указ й нині залишається чинним (за винятком нез-

начних змін до окремих його пунктів у зв’язку із прийняттям 

Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам 

права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та 

святкових дат, назв і дат історичних подій" 125). 

Незалежній Україні адміністративно-територіальний устрій (з 

його уніфікованістю, управлінською й господарською центра-

лізацією) дістався у спадок від системи партійно-господарського 

управління. Протягом 1991-1996 рр. – періоду підготовки Консти-

туції незалежної України – політиками й експертним середовищем 

досить активно обговорювалися й пропонувалися різні моделі й 

принципи територіальної організації молодої держави,  

Тривалий час пануючою в експертному середовищі була ідея 

запровадження в Україні федеративного устрою, як такого, що 

обґрунтовувалося його відповідність історичному досвіду існу-

вання земель та потребами в децентралізації влади. Впровадження 

принципу децентралізації як основного принципу державного 

устрою було закладено й у проект Конституції України від 1 липня 

1992 р., винесений на всенародне обговорення126. "Держава визнає, 

підтримує місцеве і регіональне самоврядування, не втручається у 

його сферу" – йшлося у статті 4 першого розділу проекту Кон-

ституції. Адміністративно-територіальними одиницями України 

визначалися область (земля), район, місто, селище і село. Крім 

того, у місцевостях "традиційного компактного проживання націо-

нальних меншин за волевиявленням населення даної місцевості з 

метою задоволення національно-культурних, духовних і мовних 

                                                 
124 Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою 

Української РСР. Президія Верховної Ради Української РСР. Указ №1654-Х від 

12 березня 1981 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1654-10 
125 Закон України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права 

власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 

історичних подій" 24 травня 2012 року № 4865-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/-

laws/show/4865-17 
126 Про проект нової Конституції України. Постанова Верховної Ради 

України URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2525-12 
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потреб громадян утворюються національні адміністративно-тери-

торіальні одиниці" (ст. 107).  

Проектом Конституції від 27 травня 1993 року передбачалося не 

лише упровадження земельного поділу, а й прямо вказувалося на 

суб’єкта відображення регіональних інтересів, територіального пред-

ставництва – Раду територій Верховної Ради України, а двопалатний 

парламент пропонувалося назвати "Всенародною Радою" 127. 

Відцентрові тенденції, що були характерними для періоду 

після 1991 року й створювали загрозу дезінтеграції (ситуація в 

Криму, місцеві референдуми в Закарпатті й на Донбасі), були 

подолані у 1996 році, із прийняттям Конституції України128. Варто 

погодитися із думкою про те, що вирішальним аргументом на 

користь збереження унітарної, централізованої держави була 

об’єктивна необхідність закріплення здобутої Україною 

незалежності в умовах досить суперечливого етапу завершення 

первинного етапу інституціоналізації державної влади129.  

Вибір і конституційне закріплення унітарної форми дер-

жавного устрою український народ нині вимушений реалізовувати 

не лише у теоретико-практичній площині через законодавче 

регулювання, упровадження тих чи інших форм оптимізації 

інституту державного устрою, а й з використанням законних 

силових методів захисту кордонів, збереження суверенітету. 

Анексія частини території України, воєнні дії на території 

Донецької і Луганської областей, терористичні й інформаційні 

антиукраїнські атаки, прояви сепаратистських настроїв в окремих 

регіонах країни загострюють ці проблеми.  

                                                 
127 Адміністративно-територіальний устрій України. Проблемні питання та 

можливі варіанти їх вирішення [під. заг. ред. В. Г. Яцуби]. Київ, 2003. С. 14; 

Корнєєв А. В., Шаповал В. М. Історія конституційного упорядкування сучасної 

української держави. Вісник Центральної виборчої комісії. №1 (20). 2011. С. 16. 
128 Конституція України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/-

show/254%D0%BA/96-D0%B2%D1%80/print1431933068562637 
129 Адміністративно-територіальний устрій України. Проблемні питання та 

можливі варіанти їх вирішення [під. заг. ред. В. Г. Яцуби]. Київ, 2003. 322 с.; 

Матвієнко А. С. Політико-правові засади територіальної організації держави: 

світовий досвід і Україна : монографія.  Київ: Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. 376 с. 
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Політико-правова й практична вага норми Конституції Укра-

їни про унітарну форму державного устрою особливо відчутною є 

нині – в умовах вимушеного протистояння агресії з боку Росій-

ської Федерації. Не припиняючи воєнну підтримку сепаратист-

ських бойових формувань на сході України, використовуючи 

тероризм і диверсії проти мирних жителів, РФ в інформаційному 

просторі через масові фальсифікації, викривлене тлумачення 

подій, фактів здійснює системні спроби провокації громадянських 

конфліктів, прагне підірвати економічний потенціал України, 

делегітимізувати владу.  

На цьому тлі російськими засобами масової інформації, полі-

тиками й політологами нав’язується українському суспільству ідея 

так званої федералізації, спрямованої на деконструкцію держав-

ного устрою України. Прагнення втрутитися у внутрішні справи 

незалежної держави, вимагаючи внесення змін до Конституції 

України й упровадження "федералізації країни", демонструють і 

перші особи Російської Федерації 130.  

Дедалі частіше порушують ці питання й окремі суб’єкти 

вітчизняної політики – очевидно, що питання федералізації може 

стати однією із дражливих тем майбутніх президентських і пар-

ламентських виборів в Україні. Адже динамічні й, на жаль, 

трагічні події останнього часу в Україні зумовили виникнення 

складного вузла суперечностей, розв’язання якого є нагальною 

потребою суспільного розвитку. На тлі цих подій із вуст окремих 

політиків почали лунати заклики до федералізації країни, надання 

тим чи тим регіонам "особливого" статусу тощо.  

Насправді, зміни у державному устрої України є не лише не-

доцільними, але й можуть зашкодити процесу суспільної інтегра-

ції, національної єдності, мобілізації в протистоянні агресивній 

                                                 
130 Путин: наши военные "встали за спиной" самообороны Крыма. Русская 

служба ВВС. URL: http://www.bbc.com/russian/russia/-2014/04/-

140417_putin_phone_line.shtml; Владимир Путин: у Украины есть будущее только 

в случае федерализации. Вести.RU URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2129964. 
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політиці нашого північного сусіда. Вітчизняними науковцями131 

переконливо доведено, що федералізація не тільки не в змозі стати 

засобом розв’язанням нагальних для України політичних проблем, 

але й суперечить загальноєвропейським і загальносвітовим тен-

денціям. Помилковою є теза і про те, що федералізація сприятиме 

процесу децентралізації влади, адже федерації можуть бути як 

децентралізованими, так і централізованими. 

Зазначимо, що переважна більшість (168) країн світу є, як і 

Україна, унітарними державами з такими основними ознаками, як 

єдиний для всієї держави установчий нормативний правовий акт (або 

сукупність таких актів), норми якого мають верховенство на всій 

території країни; єдині для всієї країни вищі органи влади; єдина 

система законодавства; єдине громадянство; єдина грошова одиниця; 

відсутність суверенності складових частин держави. Федераціями є 

лише близько 30 держав. Здебільшого федеративними є держави, 

устрій яких став наслідком історико-географічного об’єднання 

територій. Серед 28 країн-членів Європейського Союзу федер-

ативними є лише три. Отож, федеративний державний устрій не є 

домінантним ані серед країн світу, ані серед європейських держав. 

Не витримує критики й переконливо спростовується твер-

дження про сталість і оптимальність федеративного устрою дер-

жави. Природно, що унітарні держави не тяжіють до перетворення 

на федерацію. А за умови відсутності адекватних історичних, 

ментальних, юридичних критеріїв вести мову про федералізацію є 

недоречним – "дроблення" нашої держави не має ані внутрішніх, 

ані правових, ані територіально-етнічних підстав. Саме тому, пра-

цюючи над удосконалення державного (територіального) устрою, 

слід виходити не з поглядів суміжних суб’єктів міжнародних 

відносин, а з того, аби оновлений формат правління влаштовував 

саме українське суспільство132.  

                                                 
131 Див. наприклад: Шестопалова Л. М. Форма державного устрою як 

матриця соціального розвитку. Форум права. 2014. №1. С. 526–531; Державне 

політичне правління і національна єдність: аналітична доповідь [за ред. 

О. М. Майбороди]. Київ, 2017. С. 24–53. 
132 Шестопалова Л. М. Форма державного устрою як матриця соціального 

розвитку. Форум права. 2014. №1. С. 526–531. 
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Зазначимо, що й більшість громадян України підтримують 

унітарну форму державного устрою і виступають проти ідей 

федералізації. Про це свідчать результати соціологічного дос-

лідження, проведеного групою "Рейтинг" (опитування прово-

дилося у всіх регіонах України (в тому числі в Криму) з 14 до 26 

березня 2014 року). 64% респондентів висловились за те, щоб 

Україна залишалася унітарною. Лише 14% підтримали федератив-

ну форму управління. Ще 10% вважали, що Україна повинна зали-

шатися унітарною державою без Криму у своєму складі, 10% не 

змогли або не захотіли відповідати. Кількість прихильників єдиної 

України переважає навіть в південно-східних областях. У пів-

денній частині країни за унітарну форму висловилися 44%, за 

федералізм – 22%, в східній частині відповідно 45% і 26%. У 

західних і центральних регіонах ідею федералізації не підтримував 

практично ніхто (3% – на Заході і 6% – у Центрі)133. 

Навіть нині, після тривалого, виснажливого військового 

протистояння з російським агресором на територіях частини 

Донецької й Луганської областей України надання цим територіям 

федеративного статусу (як один із варіантів розв’язання проблеми) 

підтримали лише 27% опитаних (дослідження проводилося 19 

жовтня – 2 листопада 2018 року). Характерно, що за регіональним 

розподілом показники позитивного сприйняття розв’язання проб-

леми військової агресії шляхом "федералізації" територій коре-

люють із твердженням частини респондентів (22%) про те, що 

Росія не є країною-агресором відносно України134.  

Проголошення України унітарною державою (ст. 2), виз-

начення статусу Автономної Республіки Крим (розділ Х) та прин-

ципів місцевого самоврядування (розділ ХІ) частково вирішили 

                                                 
133 Соцопрос: население Украины против федерализации страны. URL: 

https://newsland.com/user/4297677095/content/sotsopros-naselenie-ukrainy-protiv-

federalizatsii-strany/4590276. 
134 Опитування проведено Київським міжнародним інститутом соціології, 

Українським центром економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова та 

Соціологічною групою "Рейтинг". Вибірка репрезентативна, вибіркова 

сукупність – 10000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження – не 

більше 1,0%.  
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проблему дезінтеграційних процесів. Разом з тим, посилення ролі 

місцевих адміністрацій у здійсненні державної влади, орієнтація в 

управлінській діяльності місцевих підрозділів центральних органів 

виконавчої влади (міністерств, держкомітетів тощо) передусім на 

Київ з часом призвели до утворення досить міцної управлінської 

вертикалі з центром прийняття рішень (навіть місцевого 

характеру) в столиці. Реформи адміністративно-територіального 

устрою України не відбулося. Сутнісно система управління багато 

в чому відтворювала радянську й мало чим відрізнялася від тієї, 

що існувала за часів УРСР, коли партійний секретар здійснював 

фактичне керівництво областю, районом, містом.  

Запропонований у 1997 р. групою народних депутатів України 

(Р. Безсмертним, І. Юхновським, В. Стретовичем) й ухвалений 

Верховною Радою проект Закону України "Про адміністративно-

територіальний устрій України"135 не вирішував питання децен-

тралізації влади й не змінював усталений адміністративно-

територіальний устрій країни. Крім того, низка його статей були 

визнані такими, що суперечить окремим положенням Конституції 

України, законам України, зокрема Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні"136 й Земельному кодексу України, у 

зв’язку з чим Президент України застосував щодо нього право 

вето. До того ж в Україні й досі залишається чинним (у частині, 

що не суперечить Конституції) Указ Президії Верховної Ради 

Української РСР "Про порядок вирішення питань адміністративно-

територіального устрою Української РСР", який був прийнятий ще 

у 1981 році137.  

В умовах трансформації політичної системи України, пошуку 

збалансованої моделі державного управління зростає науковий і 

                                                 
135 Про проект Закону України про адміністративно-територіальний устрій 

України. Постанова Верховної Ради України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/453/97-%D0%B2%D1%80 
136 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 
137 Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою 

Української РСР. Указ Президії Верховної Ради Української РСР. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1654-10 
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політико-технологічний інтерес до феномену регіоналізму. Тен-

денція посилення регіоналізації як способу збереження культурної, 

економічної, історичної, врешті – політичної ідентичності, харак-

терна для більшості країн Європи. Вона зачепила навіть держави з 

традиційно унітарним устроєм.  

Регіоналізм став ідейною основою частини загально-націо-

нальних політичних партій у деяких західноєвропейських країнах. 

Разом з тим, варто зауважити, що західноєвропейський регіоналізм 

є результатом тривалого історичного, соціально-політичного та 

економічного процесів. За умов його реалізації в Україні в "тра-

диційному" форматі може виникнути загроза конституційному ладу, 

а саме – порушення закладеної у Конституції єдності держави138.  

 Поняття "регіоналізація" зазвичай у нашій політико-управ-

лінській практиці асоціюється зі створенням нового типу тери-

торіального утворення шляхом укрупнених адміністративно-

територіальних одиниць й утворення "регіонів", "земель" тощо.  

Спроба реформування відносин між Центром й регіонами 

була здійснена на початку 2000-х років. Щоправда, намагання хоча 

б частково вирішити проблеми місцевого самоврядування шляхом 

внесення змін до процесу формування місцевих бюджетів не 

призвели до очікуваних результатів і залишили важелі впливу на 

прийняття рішень в руках голів державних адміністрацій. Нищів-

ної поразки зазнала й ініційована "постпомаранчевою" владою ідея 

адміністративно-територіальної реформи (2005 р.). Спротив штуч-

ному, не концептуалізованому процесу укрупнення адмі-

ністративних одиниць, обов’язковому й примусовому об’єднанню 

сіл виявили не лише очільники областей і районів, а й самі меш-

канці населених пунктів. Реформа завершилася так само швидко, 

як і розпочалася, і навіть потенційно ефективні принципи і 

положення, які пропонувалося покласти в її основу, не були реалі-

зовані. Ця спроба адміністративно-територіального реформування 

                                                 
138 Шайгородський Ю. Унітарність як засадничий принцип організації та 

регулювання політичного життя в Україні. Наукові записки Інституту політичних 

і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2017. №4 (90). С. 

107–133. 
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виявилася досить чутливою для сприйняття і була невдалою саме 

тому, що здійснювалася "зверху". Очевидно, вектор руху цієї ре-

форми, як і багатьох інших, що на нас чекають, має бути 

зворотнім – "знизу", а основним принципом – збалансованість і 

стабільність розвитку. 

Безумовно, необхідність урахування наявних регіональних 

особливостей є очевидною. Разом з тим, варто визнати їх фрагмен-

тарність, відсутність цілісного, узагальненого бачення комплексу 

наявних, в контексті можливого посилення тенденцій до 

регіоналізації, проблем. На нашу думку, не варто ігнорувати й 

вірогідність прагнень окремих територій до автономізації. Важ-

ливими чинниками цього прагнення можуть бути не лише еконо-

мічний, зміцнення позицій регіональних еліт, а й етнокультурний, 

прагнення до політичної артикуляції своєї етнічної самоіденти-

фікації з боку угорців, болгар, гагаузів, а також – українських 

субетнічних груп русинів, лемків, бойків та інших. 

Крім того, об’єктивні культурні, соціальні, економічні, 

демографічні та інші розбіжності, ціннісні особливості різних 

регіонів країни спонукали окремих політиків і політичні рухи до 

штучного загострення проблеми, використання її у суто полі-

тичній площині. Неодноразово, особливо у передвиборчі періоди, 

мовні та культурні особливості Сходу і Заходу, твердження про 

"окремішність" тих чи тих регіонів використовувалися певними 

політиками та політичними рухами задля посилення власної 

електоральної підтримки. Поки що "ефективності" цих впливів на 

масову свідомість протистоїть високий рівень консолідації 

українського суспільства, його непереборне прагнення жити в 

єдиній, унітарній державі, у мирі й злагоді.  

Варто зазначити, що події зими 2013–2014 рр., протистояння 

військовій агресії збоку Росії призвели, з одного боку, до 

суспільної консолідації, прискорили процес становлення 

політичної нації, сприяли об’єднанню активної частини громадян, 

зміцненню й розвитку громадянського суспільства, з другого – до 

загострення проблем українського суспільства та держави, проявів 

сепаратизму в окремих місцевостях. Значно посилила негативні 

тенденції суспільного розвитку й політико-управлінська практика 
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останніх років – відсутність чітко артикульованої стратегії 

суспільного розвитку, неконсолідованість еліт, нездатність влади 

подолати прояви корупції. Нерівність – економічна, соціальна, 

політична, правова – є одним з основних факторів, що породжують 

і посилюють недовіру до влади. На тлі погіршенням загального со-

ціально-економічного стану в країні, зростання безробіття, 

соціальної незахищеності людей посилюється розчарування 

реформаторськими зусиллями влади, втрачається відчуття 

перспективи.  

Показовими у цьому сенсі є результати моніторингових дос-

ліджень (табл. 4, складено за 139).  

Таблиця 4. 
 

Відповіді на запитання "Як Ви вважаєте, в цілому,  

події в Україні розвиваються у правильному 

 чи неправильному напрямі?" 

 

 05.2013 03. 2014 05.2015 02.2016 11.2018 

У правильному 

напрямі 

15,4 32,3 14,3 11.6 12.0 

У неправиль-

ному напрямі 

65,9 40,7 67,6 73.4 78.0 

Важко відпо-

вісти/не 

відповіли 

18,7 27,0 18,1 15 10.0 

 

Звернімо увагу, що рівень позитивних оцінок сучасного стану 

розвитку суспільства сповзає до "передреволюційних" показників. 

І. навпаки, зросла до 78% частка українських громадян, які 

вважають, що ситуація в Україні розвивається у неправильному 

напрямку. Люди не довіряють ні органам влади, ні судам, ні 

прокуратурі, ні політичним партіям. 

                                                 
139 Події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі? 

(динаміка 2004–2016). URL: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=66; 

Моніторинг електоральних настроїв українців. Листопад 2018. URL: 

http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_3ua_monitoring_112018_press.pdf 
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Проблема децентралізації стала домінантною на теренах 

української політики одразу після повалення авторитарного режиму 

на тлі посилення суспільної інтеграції, єднання української нації у 

протистоянні ворогу, захисту територіальної цілісності держави. 

Спрямованість на суспільну інтеграцію, формування в Україні єдиної 

політичної нації, оптимізацію відносин між центром і регіонами, 

розвиток місцевого самоврядування, становлення громадянського 

суспільства потребувала й переформатування управлінської системи, 

удосконалення системи самоврядування, посилення ролі громад і 

розширення повноважень місцевих органів влади у прийнятті 

важливих для регіону рішень.  

У цьому сенсі проект децентралізації (як процес перерозпо-

ділу владних компетенцій, передачі функцій від центрального до 

регіонального рівня, поява і розвиток нових інституційних форм, 

що відповідають новій ролі регіонів у державному управлінні) мав 

стати чинником, що інтегрує суспільство, єднає зусилля влади і 

громадськості задля гармонізації й оптимізації цього процесу і 

ефективності його результату. Саме тому чергове прагнення 

подолання "всевладності" владної вертикалі, надання ширших 

виконавчих повноважень місцевим радам і органам само-

врядування було позитивно сприйняте суспільством. 

Варто зазначити, що Україна першою на пострадянському 

просторі, після країн Балтії, зважилася на здійснення реформи 

децентралізації. Для її проведення потрібна була політична воля, 

адже важко було відмовитися від принципів управління, що 

десятиліттями панували на теренах країни і дозволяли кон-

тролювати практично усі сфери життєдіяльності й жит-

тєзабезпечення, передусім контроль й розподіл бюджетних коштів.  

Вже 1 квітня 2014 року Кабінетом Міністрів України було 

ухвалено "Концепцію реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні"140. Концепція 

                                                 
140 Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні. Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 1 квітня 2014 р. №333-р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80. 



         Розділ 2   РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ … 

 
116 

передбачала створення інститутів прямого народовладдя, умов для 

задоволення інтересів громадян на відповідній території та їх 

забезпечення якісними публічними послугами шляхом опти-

мального розподілу повноважень між органами місцевого само-

врядування та органами виконавчої влади на різних рівнях 

адміністративно-територіального устрою на принципах субси-

діарності та децентралізації. У згаданому документі владою арти-

кулюється необхідність залучення населення до прийняття управ-

лінських рішень, сприяння розвитку форм прямого народовладдя.  

У Концепції зазначалося, що система місцевого само-вряду-

вання на сьогодні не задовольняє потреб суспільства. Функціону-

вання органів місцевого самоврядування у більшості тери-торіаль-

них громад не забезпечує створення та підтримку сприятливого 

життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку 

людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню орга-

нами місцевого самоврядування, утвореними ними установами та 

організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соці-

альних та інших послуг на відповідних територіях. 

Серед проблем, які потребують ефективного та швидкого 

розв’язання, було визначено: 

– погіршення якості та доступності публічних послуг внас-

лідок ресурсної неспроможності переважної більшості органів 

місцевого самоврядування здійснювати власні і делеговані 

повноваження; 

– зношеність теплових, каналізаційних, водопостачальних ме-

реж і житлового фонду та ризик виникнення техногенних ката-

строф в умовах обмеженості фінансових ресурсів місцевого 

самоврядування; 

– складна демографічна ситуація у більшості територіальних 

громад (старіння населення, знелюднення сільських територій та 

монофункціональних міст) 

– неузгодженість місцевої політики щодо соціально-еко-но-

мічного розвитку з реальними інтересами територіальних громад; 

– нерозвиненість форм прямого народовладдя, неспромож-

ність членів громад до солідарних дій, спрямованих на захист 

своїх прав та інтересів у співпраці з органами місцевого 
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самоврядування і місцевими органами виконавчої влади та 

досягнення спільних цілей розвитку громади; 

– зниження рівня професіоналізму посадових осіб місцевого 

самоврядування, зокрема внаслідок низької конкурентоспромож-

ності на ринку праці, зниження рівня престижності посад, що 

призводить до низької ефективності управлінських рішень;  

– корпоратизація органів місцевого самоврядування, закри-

тість і непрозорість їх діяльності, високий рівень корупції, що 

призводить до зниження ефективності використання ресурсів, 

погіршення інвестиційної привабливості територій, зростання 

соціальної напруги; 

– надмірна централізація повноважень органів виконавчої 

влади та фінансово-матеріальних ресурсів; 

– відсторонення місцевого самоврядування від вирішення 

питань у сфері земельних відносин, посилення соціальної напруги 

серед сільського населення внаслідок відсутності повсюдності 

місцевого самоврядування. 

Власне, на розв’язання цих проблем і була спрямована 

реформа децентралізації. Реалізація Концепції була розрахована на 

період з 2014 по 2017 роки. Вже на підготовчому етапі (2014 рік) 

передбачалося внести зміни до Конституції України щодо 

утворення виконавчих органів обласних і районних рад та 

розподілу повноважень між ними; прийняти акти законодавства 

щодо запровадження механізму прямого народовладдя; створити 

законодавчу основу для реалізації права територіальних громад на 

добровільне об’єднання, передбачивши при цьому надання 

державної підтримки об’єднаним громадам протягом п’яти років 

після утворення для поліпшення інфраструктури надання послуг 

та транспортної доступності; створити законодавчу основу для 

реалізації права територіальних громад на співробітництво на 

засадах ресурсно-організаційної кооперації та отримання дер-

жавної підтримки для реалізації проектів такого співробітництва; 

законодавчо врегулювати нову систему адміністративно-тери-

торіального устрою; здійснити моделювання адміністративно-

територіальних одиниць у регіонах та розробити проекти норма-
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тивних актів, необхідних для завершення формування нової 

системи адміністративно-територіального устрою тощо. 

Другим етапом реалізації Концепції (який був розрахований 

на 2015–2017 роки) передбачалося, зокрема, уніфікувати й 

стандартизувати публічні послуги, що надаються населенню 

органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади 

з урахуванням принципів максимальної доступності послуг для 

споживачів, та визначити на законодавчому рівні умови для їх 

належного фінансування; провести інституційну реорганізацію 

органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої 

влади на новій територіальній основі; провести місцеві вибори з 

урахуванням реформованої системи органів місцевого самовряду-

вання; удосконалити систему планування території громад, 

вирішити питання забезпечення новостворених громад схемами 

планування території та генеральними планами. 

Попри те, що строки реалізації (досі – чинної) "Концепції рефор-

мування місцевого самоврядування та територіальної орга-нізації 

влади в Україні", визначені Кабінетом Міністрів, спливли ще 

минулого року, публічного звіту урядовців про стан її виконання чи 

про необхідність коригування строків її реалізації не було.  

Схвалена Урядом Концепція реформування місцевого само-

врядування та територіальної організації влади в Україні мала б 

стати складовою іншого важливого нормативного акту – "Дер-

жавної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року", 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України за чотири 

місяці по тому, – у серпні 2014 р.141, але Стратегія навіть не міс-

тить згадки про цю Концепцію.  

Симптоматичним є й обґрунтування необхідності прийняття 

урядової постанови, якою затверджено Стратегію. Вона, як зазна-

чається у документі, викликана: 1) завершенням строку реалізації 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 

року; 2) зміною зовнішніх та внутрішніх умов для розвитку регіо-

                                                 
141 Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період 

до 2020 року. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. №385. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF 
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нів протягом останніх семи років; 3) синхронізації з плановими та 

бюджетними циклами ЄС з урахуванням впливу урбанізації, депо-

пуляція села, світової відкритості руху робочої сили, фінансово-

економічної кризи. Очевидно, що розробка стратегії розвитку такої 

важливої сфери політико-управлінської діяльності мала б 

обґрунтовуватися не завершенням "періоду реалізації" поперед-

ньої урядової постанови (аналіз виконання котрої, до речі, 

залишився поза публічним обговоренням), а необхідністю виз-

начення стратегічних цілей цього (регіонального) розвитку.  

Здійснення "Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2020 року" розраховане на два періоди. Перший – 2014–

2016 рр., другий – 2017–2020 рр. Зрозуміло, що результативність 

цього документу можна оцінити лише згодом. Разом з тим, 

зауважимо, що країна вже "завершила" перший період втілення 

Стратегії й нині наближається до часового "екватору" другого 

(2017–2020 рр.) етапу її здійснення, яким передбачено реалізацію 

чималої кількості конкретних заходів та досягнення чітко виз-

начених показників "індикаторів прогнозованих значень". Зок-

рема, постановою передбачалося ще до кінця 2016 року виконати 

такі завдання: 

– нормативно-правове вирішення проблемних питань со-

ціально-економічного розвитку Донецької та Луганської областей, 

реалізація заходів з відновлення юрисдикції України на території 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;  

– удосконалення нормативно-правової бази щодо розширення 

можливостей розвитку міст як центрів економічного зростання; 

– реалізація проектів транскордонного співробітництва; 

– формування цілісної системи стратегічного, середньостроко-

вого і короткострокового прогнозування та планування на 

державному, регіональному і місцевому рівні; 

– завершення процесу територіального планування та затвер-

дження генеральних схем розвитку на регіональному рівні, у тому 

числі міст – обласних центрів; 

– підтримка реалізації інвестиційних проектів житлового 

будівництва; 
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– стимулювання впровадження в регіонах новітніх енерго-

ефективних технологій.  

І це – не повний перелік. За підсумками 2016 р., згідно з інди-

каторами прогнозованих значень, на досягнення яких спрямована 

Державна стратегія, Україна мала досягти чималого зростання за 

низкою показників соціально-економічного розвитку. Зокрема, в 

середньому по країні показники валового продукту (у фактичних 

цінах) у розрахунку на одну особу (у порівнянні з 2012 роком) 

мали зрости з 32002 до 43395 грн., або ж на 135,6% 142;  

– наявний дохід у розрахунку на одну особу (у порівнянні з 

2013 роком) мав збільшитися з 25206 до 28129 грн., тобто – на 

2923 грн., або ж – на 111,6%; 

– протягом 2015-2016 рр. очікувалося зростання обсягу прямих 

іноземних інвестицій (у розрахунку на одну особу) на 66 доларів 

США (у середньому по Україні – на 105%, а, наприклад, в 

Харківській і Івано-Франківській областях, відповідно – на 162,9% та 

114,9%); 

– у розрахунку на одну особу передбачалося зростання 

експорту товарів на 319 доларів США, або – на 122,9%; 

– на 125% до кінця 2016 року очікувалося збільшення 

кількості середніх і на 111,8% – малих підприємств; 

– на 163,6% планувалося збільшити обсяг реалізованої 

інноваційної продукції; 

– на 126,6% – розмір середньомісячної номінальної заробітної 

плати; 

– на 107% мали зрости показники забезпеченості населення 

лікарями всіх спеціальностей;  

– охоплення дітей дошкільними навчальними закладами в 

сільській і міській місцевостях, у порівнянні із "стартовим" 2012 

роком, мало зрости на 113,2% і 102,8% відповідно. Планувалося 

суттєве збільшення щільності автомобільних доріг загального 

користування з твердим покриттям. Очікувалося зниження 

безробіття, рівня смертності населення тощо.  

                                                 
142 Тут і далі розраховано за додатком 5 до Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF 
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Навіть побіжний аналіз змісту стратегії розвитку ключового, 

за нинішніх суспільно-політичних умов, напряму реформ викликає 

сумніви у спроможності досягнення цілей і показників їх 

індикаторів. Економічний спад на тлі військової агресії, зростання 

показників інфляції, перманентна криза банківської системи 

країни, зростання тарифів на енергоносії, житлово-комунальні та 

телекомунікаційні послуги тощо допоки не дають підстав для 

сподівань на досягнення запланованих показників у визначені 

"Державною стратегією регіонального розвитку" строки. 

Тобто, варто визнати, що зрозумілих, системних, обґрунтова-

них принципів і шляхів комплексного вирішення проблеми 

децентралізації запропоновано не було. Натомість, виникла реаль-

на небезпека, що за відсутності збалансованої регіональної 

політики, дієвих кроків до зміцнення місцевого самоврядування, 

комплексне реформування цієї важливої управлінської сфери може 

здійснюватися виключно з міркувань політичної доцільності. 

Адже "децентралізація" як процес і результат трансформаційних 

змін, як комплексне явище (необхідними складовими котрого є 

політичний аналіз і прогноз, визначення ефективних напрямів 

діяльності та розробки послідовного, конструктивного і раціональ-

ного плану дій тощо), поки що не стала предметом всебічного нау-

кового дослідження та практичного втілення, необхідність систем-

ного, всебічного аналізу сутності, змісту й форм децентралізації, 

розробки шляхів її комплексного здійснення, що створює небез-

пеку бюрократичного волюнтаризму у цьому питанні. 

У цьому контексті варто зауважити, що експертна думка зде-

більшого зосереджується на проблемах, пов’язаних із бюджетною 

реформою, внесенням кардинальних змін до Податкового кодексу 

України, передачею низки управлінських і контрольних функцій з 

центру на місця, розширенням повноважень органів місцевого 

самоврядування в частині регулювання ставок місцевих податків 

та зборів, встановленням пільг, зміцненням дохідної частини міс-

цевих бюджетів шляхом скорочення податкових пільг, що 

надаються центральними органами виконавчої влади під-

приємствам та організаціям на індивідуальній чи галузевий основі 

тощо. Тобто, йдеться передусім про пошук інструментів та 
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ресурсів для реалізації принципу субсидіарності. Разом з тим, 

очевидно. що зазначена проблема є суспільно-зумовленою, і її 

вирішення лежить у площині не лише політико-правовій, але й у 

мотиваційно-смисловій. У нинішній ситуації ціннісних трансфор-

мацій йдеться про необхідність вироблення нових суспільних 

смислів. 

Концепція децентралізації, на думку вітчизняних науковців143, 

містить цілу низку ризиків, передовсім породжених бюджетною 

децентралізацією, яка може мінімізувати ефективність контролю 

центральної влади за бюджетним процесом на місцевому рівні; 

поглиблювати диференціацію у рівнях розвитку регіонів; сприяти 

зростанню корупції, якщо політична конкуренція на місцевому 

рівні обмежена; зумовлювати зростання витрат на надання сус-

пільних послуг для невеликих територій у випадку поширення 

"ефекту масштабу"; сприяти виникненню зовнішніх ефектів: 

"переливу і переповнення"; при реалізації місцевих соціальних 

трансфертів вона може породжувати ефект "гонки на 

виживання"144. 

Крім того, необхідно враховувати вже наявну диспропорцію у 

рівнях розвитку регіонів і територіальних громад. Особливу увагу 

варто приділити подоланню корупції у діяльності органів 

місцевого самоврядування. Світовий досвід свідчить про недо-

цільність здійснювати процеси децентралізації за умов високого 

рівня корупції145.  

Експерти звертають увагу на суперечливість процесу 

децентралізації й передачу повноважень місцевим громадам. 

Зокрема, І. Коліушко зазначає: "Сьогодні маємо приблизно 11,5 

тисячі суб’єктів місцевого самоврядування – сільських, селищних і 

                                                 
143 Кухленко О., Федоряк Р., Невмержицька С. Проблеми децентралізації 

влади у межах регіональної політики України. Державне управління: 

удосконалення та розвиток. №2, 2017. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/-

?op=1&z=1028 
144 Возняк Г. В. Переваги та ризики бюджетної децентралізації: теоретико-

методологічні аспекти. Проблеми економіки №2, 2015. С. 253–257. 
145 Кухленко О., Федоряк Р., Невмержицька С. Проблеми децентралізації влади у 

межах регіональної політики України. Державне управління: удосконалення та 

розвиток. №2, 2017. URL: http://www.dy.-nayka.com.ua/?op=1&z=1028 
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міських рад. Понад 10 тисяч – це сільради. Більшість з них – 

населені пункти з кількістю населення, меншою за 3000. Тобто про 

жодну передачу повноважень говорити недоцільно. Там немає 

кому брати ці повноваження: нема ні кадрів, ні фінансів – та й 

нема потреби"146. 

За логікою суспільного розвитку, інституалізація того чи того 

процесу умотивована прагненням задоволення суспільних потреб. 

Створення інститутів, пошук інструментарію не може бути його 

метою, а лише формою (засобом) досягнення мети. 

Варто зазначити, що рівень обізнаності українців із реформою 

децентралізації залишається досить низьким. Про це свідчать резуль-

тати досліджень, проведених Фондом "Демократичні ініціативи" та 

Київським міжнародним інститутом соціології у 2016 та 2017 

роках147. Дані опитування частково представлені у таблицях 5–8, 10. 
 

Таблиця 5. 
 

Результати відповіді на питання: 

"Чи знаєте Ви про ініціативи влади з приводу децентралізації 

влади в Україні?" 
 

 Серпень 2016 Червень 2017 

Так, добре знаю 12,0 19,9 

Щось чув/чула 54,1 61,9 

Ні, не знаю  30,8 18,0 

Важко сказати 3,1 - 

Не відповіли - 0,2 

                                                 
146 Коліушко І. Страх втратити владу і страх її взяти. URL: 

http://pravo.org.ua/ua/news/5734 
147 Громадська думка населення щодо реформи децентралізації. Прес-реліз. 

Загальнонаціональне опитування населення проведено Фондом "Демократичні 

ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру 

Разумкова з 9 по 13 червня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму 

та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 

респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. 

Також використані результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні 

ініціативи" та Київським міжнародним інститутом соціології у серпні 2016 р. 

http://pravo.org.ua/ua/news/5734
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Найбільше про реформу знають у Центрі (загалом 87%), 

найменше – на Півдні України (69%). Більшість українців (42%) 

позитивно ставиться до самої ідеї щодо децентралізації. Негативно 

до діяльності влади у цій сфері ставиться 27% (табл. 6). Найбільше 

прихильників реформи на Заході (48%), найменше – на Сході 

(31%). З іншого боку, лише 12% українців повністю задоволені 

темпами реформи, 37% вважають, що вона відбувається надто 

повільно, а 22% – що вона не відбувається взагалі. 

 

Таблиця 6. 

 

Результати відповіді на питання: 

"Чи підтримуєте Ви кроки, які здійснює влада в межах 

децентралізації влади?" 

 

 Серпень 2016 Червень 2017 

Безумовно, так 9,5 7,5 

Скоріше, так 21,9 34,5 

Скоріше, ні 13,7 16,3 

Зовсім ні 9,3 10,4 

Я нічого про це не знаю 27,4 - 

Важко сказати  18,3 31,4 

 

55% опитаних не відчули змін від використання додаткових 

коштів, які місцеві бюджети отримали протягом останніх років. 

При цьому частка тих, хто відчув зміни на краще, і тих, хто 

побачив зміни на гірше, є однаковою – по 16%. Перевага тих, хто 

побачив зміни на краще, зафіксована на Заході (24% проти 12%) та 

на Сході (17% проти 15%), тоді як в інших регіонах більше тих, 

хто відчув негативні зміни (14% проти 19% у Центрі та 11% проти 

21% на Півдні). 

Серед тих, хто помітив позитивні зміни, найбільше (64%) 

відповіли, що ці зміни стосувались покращення якості доріг. 

Доволі часто респонденти, які відчули зміни на краще, згадували в 

цьому контексті покращення благоустрою (30%), умов для 
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проведення дозвілля (25%), роботи житлово-комунального госпо-

дарства (23%) і роботи транспорту (20%). 

Найбільша частка тих, хто відчув зміни на гірше, вказали на 

зниження якості медичного обслуговування – 53%. Негативні 

зміни торкнулися й інших сфер – турботи про соціально вразливі 

групи (44%) та забезпечення громадян робочими місцями (39%). 

Примітно, що на думку 38% тих, хто помітив зміни в гірший бік, 

погіршення торкнулося і якості дорожнього покриття. 

Водночас, дещо послабшала впевненість населення у тому, що 

місцева влада зможе справитись із додатковими повноваженнями, 

які вона отримає в процесі децентралізації (табл. 7). Абсолютно 

впевнені в цьому 10%, переважно впевнені – 32%, тоді як 29% 

мають значні сумніви щодо цього, а 17% переконані, що їй це не 

під силу. Найбільше впевнені у можливостях своєї місцевої влади 

у Західному регіоні (50%), найменше – на Півдні (32%).  

 

Таблиця 7. 

 

Результати відповіді на питання: 

"Як ви вважаєте, місцева влада в Вашому місті/селищі/селі 

спроможна справитися, якщо вона в разі децентралізації влади  

отримає більше повноважень і відповідальності?" 
 

 Серпень 

2016 

Червень 

2017 

Певен, що наша місцева влада 

цілком спроможна справитися з 

більшим обсягом повноважень 

15,4 10,3 

Думаю, в основному зможуть 

справитися 
36,8 31,6 

Є значні сумніви, чи зможуть 

справитися 
20,1 29,0 

Певен, що з більшим обсягом 

повноважень наша місцева влада 

не впорається 

10,1 16,8 

Важко сказати 17,6 12,3 
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Громадяни висловили свою думку і стосовно можливих 

позитивних та негативних наслідків децентралізації. На думку 

24%, вона дасть громадянам нові можливості впливу на владу, а 

18% вважають, що завдяки цій реформі покращиться якість 

послуг. Натомість 28% побоюються, що децентралізація призведе 

до появи місцевих "князьків, а 16% – до спустошення сіл і селищ. 

Найбільші побоювання щодо "місцевих князьків" виявилися на 

Сході (38%), натомість найбільші можливості впливати на владу 

побачили мешканці Заходу (32%). 

Вітчизняний досвід суспільних трансформацій свідчить, що 

спроби політико-правових реформ щоразу актуалізують проблему 

децентралізації, розвитку системи місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади. Фактично відлік часу реформи 

децентралізації починається від чергової спроби змін адміністра-

тивно-територіального устрою, ухвалених в лютому 2015 року, 

Законом України "Про засади державної регіональної політики"148 

та Законом "Про добровільне об’єднання територіальних 

громад"149.  

На відміну від попередньої спроби (2005 р.), нинішня концеп-

туально відрізняється тим, що вона мала опиратися на ініціативу 

"знизу". Водночас, варто визнати – достатньої (для такого масштабно-

го, спрямованого на суттєві зміни в системі місцевого самоврядування 

проекту) роз’яснювальної роботи проведено не було. Ще далеко не всі 

громадяни правильно розуміють суть цієї реформи і усвідомлюють її 

політичні, соціально-економічні та правові наслідки150. 

Загалом, Закон України "Про добровільне об’єднання тери-

торіальних громад" не враховував значну кількість аспектів об’єд-

навчих процесів, що створило реальні проблеми на практиці, на що 

звертали увагу, зокрема, фахівці Головного юридичного управління 

Апарату Верховної Ради України. Щоправда, частина недоліків була 

                                                 
148 Закон України "Про засади державної регіональної політики". URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19 
149 Закон України "Про добровільне об’єднання територіальних громад". 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 
150 Березюк О. Закон про ОТГ: "плюси" та "мінуси". Газета "День". URL: 

https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/zakon-pro-otg-plyusy-ta-minusy 
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виправлена шляхом внесення змін та доповнень протягом 2015–2017 

років, але низка проблем і досі залишаються невирішеними. 

Крім того, варто звернути увагу на неузгодженість окремих 

статей Закону України "Про добровільне об’єднання тери-

торіальних громад" з Конституцією України. Зокрема, йдеться про 

те, що можливість об’єднання у територіальні громади за Законом 

мають не тільки села, але й селища та міста. Водночас, частиною 

першою статті 140 Конституції України151 визначено, що тери-

торіальною громадою може бути лише "добровільне об’єднання у 

сільську громаду жителів кількох сіл", котре повинно мати статус 

адміністративно-територіальної одиниці. Виходячи зі змісту поло-

жень ч. 1 ст. 133, ч. 1 і ч. 3 ст. 140, ст. 141, ч. 1 ст. 143 Конституції 

України система місцевого самоврядування (первинним суб’єктом 

якого є територіальна громада) в Україні будується система адмі-

ністративно-територіального устрою, яка передбачає поділ ціліс-

ної території держави на адміністративно-територіальні одиниці, 

які є просторовою основою для формування територіальних 

громад та утворення органів місцевого самоврядування, а також 

державних органів, а не навпаки. Тобто, структура територіальних 

громад має відповідати системі адміністративно-територіального 

устрою. Неврегульованою Законом залишається ситуація одно-

часного існування поряд із новими виборними органами ОТГ 

районних державних адміністрацій і районних рад, що створює 

можливості суперечностей між "новими" й "старими" органами 

влади на місцях. Такий стан речей спричиняє дублювання повно-

важень районної ради та райдержадміністрації з органами міс-

цевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, зни-

ження якості надання послуг у зв’язку зі зменшенням фінан-

сування районного бюджету в частині освітньої та медичної 

субвенцій. Дуалізм влади на рівні місцевого самоврядування 

негативно впливає на процеси розподілу комунального майна між 

ОТГ і районом, ускладнює юрисдикцію органів виконавчої влади 

на території об’єднаної територіальної громади, що утворені в 

межах різних районів. 

                                                 
151 Конституція України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/-

laws/show/254%D0%BA/96-D0%B2%D1%80/print1431933068562637 
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Закон України "Про добровільне об’єднання територіальних 

громад" містить норму про те, що об’єднання територіальних 

громад має відбуватись на добровільній основі. Ініціаторами цього 

процесу можуть бути лише мешканці цих громад. Закон надає право 

виходити з такою ініціативою сільським, селищним та міським 

головам, або не менше ніж 1/3 депутатів від загального складу 

місцевої ради. Отже, основна роль у цьому процесі відводиться 

представницьким та виконавчим органам місцевого самоврядування. 

Разом із тим, як свідчать темпи реалізації реформи місцевого 

самоврядування, дається взнаки наявна донині практика центра-

лізованої системи державного управління – переважна більшість 

представників місцевих органів влади продовжує чекати команду 

"згори". Законом передбачено досить складна (без обмеження часо-

вих меж) процедура громадських обговорень, створення спільних 

робочих груп, перевірка пропозицій на відповідність Конституції і 

законам України обласною державною адміністрацією. У разі отри-

мання позитивного висновку, ОДА приймає рішення про створення 

об’єднаної територіальної громади. Обласна державна адміністрація 

звертається до ЦВК і просить її призначити перші вибори голови та 

депутатів об’єднаної територіальної громади. 

Очевидно, що без належного інформаційного, методичного 

забезпечення і юридичного супроводу, усвідомлення самими меш-

канцями громад норм і вимог Закону (а без згоди більшості меш-

канців населених пунктів успішно завершити процес добро-

вільного об’єднання територіальних громад неможливо), організу-

вати його реалізацію видалось досить складним. Щоправда, 

обізнаність громадян із процесом добровільного об’єднання 

громад, у порівнянні з результатами торішнього опитування, дещо 

зросла (див. табл. 8). Майже 18% добре знають про нього (у 

порівнянні з 12% у 2016 р.), 56% – щось чули (46% у 2016 р.). 26% 

українці досі нічого про це не знають. Рівень знань про хід 

об’єднання громад практично однаковий на Заході, Сході та в 

Центрі (добре знають або щось чули про нього 74%, 75% і 78%, 

відповідно) і помітно менший на Півдні (59%). 
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Таблиця 8. 

 

Результати відповіді на питання: 

"Чи знаєте Ви про процес добровільного об’єднання громад, 

який зараз відбувається в Україні?" 

 

 Серпень 2016 Червень 2017 

Так, добре знаю 12,1 17,8 

Щось чув про це 46,4 56,2 

Нічого не знаю  37,9 25,9 

Важко сказати 3,6 - 

Неточностями й суперечностями чинного закону були 

зумовлені численні звернення об’єднаних територіальних громад, 

голів місцевих рад до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України стосовно наслідків добровільного об’єднання територіаль-

них громад, підстав для визнання їх спроможними тощо. Спе-

ціальні роз’яснення щодо положень Закону та реалізації його норм 

вимушені були давати Комітет Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування та Міністерство регіонального розвитку, будів-

ництва та житлово-комунального господарства України.  

Протягом 2015 року, за менш як півроку дії Закону України 

"Про добровільне об’єднання територіальних громад", було 

створено 159 таких громад; у 2016 році – ще 198. Станом на 1 

листопада 2018 року в Україні створено 674 об’єднаних 

територіальних громад, в 478 з них (71%) обрано ради об’єднаних 

громад (див. табл. 9). Об’єднавчий процес повністю завершено в 

14 районах, у 8 з них – об’єднана територіальна громада повністю 

поглинула їх територію.  
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Таблиця 9. 

 

Об’єднані територіальні громади 

 
 

№ 
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. 
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1 АР Крим                

2 Вінницька 33 6  6 8 204 22 182  3 2  2  1 

3 Волинська 41 2  2 13 480  480  41 2  2 12 27 

4 Дніпропетровсь

ка 

56 3  3 24 738 30 708  55 3  3 20 32 

5 Донецька 10 4 1 3 7 187 15 172  10 4 1 3 2 4 

6 Житомирська 45 6  6 22 822 10 812  11    5 6 

7 Закарпатська 6 3  3  34  34  6 3  3  3 

8 Запорізька 36 4  4 7 396 23 373  35 3  3 7 25 

9 Івано-

Франківська 

28 2 1 1 11 181 3 178  24 2 1 1 8 14 

10 Київська 9 2  2 3 75  75  9 2  2 3 4 

11 Кіровоградська 5 3  3  48 2 46  5 3  3  2 

12 Луганська 9    7 138 2 136  9    7 2 

13 Львівська 25 4  4 4 244 1 243  15 1  1 3 11 

14 Миколаївська 26 2 1 1 8 264 27 237  14 1 1  5 8 

15 Одеська 26 5 2 3 7 266 5 261  12 3 2 1 1 8 

16 Полтавська 44 6 1 5 9 626 2 624  17 4 1 3 3 10 

17 Рівненська 28 1  1 6 319 2 317  27 1  1 4 22 

18 Сумська 34 7 1 6 11 572 18 554  28 5 1 4 9 14 

19 Тернопільська 39 7  7 13 354  354  26 4  4 9 13 

20 Харківська 16 1  1 13 253 19 234  16 1  1 11 4 

21 Херсонська 24 1  1 10 195 19 176  4    1 3 

22 Хмельницька 39 5  5 15 710 3 707  22 3  3 10 9 

23 Черкаська 31 4  4 4 168 14 154  26 4  4 3 19 

24 Чернівецька 27 7 1 6 4 142  142  27 7 1 6 3 17 
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Продовження табл. 9 
25 Чернігівська 37 10  10 20 721 36 685  36 10  10 17 9 

26 м Київ                

27 м Севастополь                

 Всього 674 95 8 87 226 8137 253 7884  478 68 8 60 143 267 

Складено за:152  

Соціологи Фонду "Демократичні ініціативи" та Київського 

міжнародного інституту соціології поцікавилися у мешканців 

об’єднаних територіальних громад: вони відчули покращення чи 

погіршення умов життя після входження їх населеного пункту до 

складу ОТГ. Результати дослідження представлені в табл. 10. При 

цьому, зауважимо, – більшість опитаних жителів об’єднаних 

громад – 63% – досі не відчули змін умов життя. 

 
Таблиця 10. 

Результати відповіді на питання: 

"Чи вплинув процес об’єднання громад на умови життя у 

Вашому місті/селищі/селі?" 

(% тих, чиє місто/селище/село  

вже є частиною об’єднаної громади) 

 

 Серпень 2016 Червень 2017 

Умови життя покращились 15,6 11,3 

Умови життя не змінились 66,4 62,8 

Умови життя погіршились 8,6 12,2 

Важко сказати 9,5 13,7 

 

Очевидно, що процес децентралізації та реформування міс-

цевого самоврядування має постійно супроводжуватися його 

аналізом, виявленням суперечностей у взаємодії, розробкою й 

реалізацією заходів їх попередження й розв’язання, зрештою – 

пройти складний шлях реальних кроків у напрямку зростання 

                                                 
152 Адміністративно-територіальний устрій України за станом на 01.11.2018. 

Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/ 
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самостійності регіонів, розширення повноважень регіональних та 

місцевих влад. Успішне завершення процесу добровільного об’єд-

нання територіальних громад вимагає не лише реформи 

законодавства, а й зміни соціально-психологічних установок 

громадян, посилення їхньої ролі в процесі управління державними 

справами, зрештою – матиме важливе значення для здійснення 

переформатування теперішньої системи державного управління, 

для вдосконалення практичної діяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та суспільства загалом. 

В цьому контексті актуалізувалася потреба в ухваленні закону 

про адміністративно-територіальний устрій та внесення відпо-

відних змін до Конституції України. 21 лютого 2018 року Кабінет 

міністрів України схвалив законопроект "Про засади адмі-

ністративно-територіального устрою України" та прийняв рішення 

спрямувати його до Верховної Ради153. Законопроектом про-

понується визначити засади адміністративно-територіального 

устрою України, порядок утворення, ліквідації, встановлення і 

зміни меж адміністративно-територіальних одиниць. Щоправда, 

законопроект отримав значну кількість зауважень Головного юри-

дичного управління Апарату Верховної Ради України й реко-

мендацію, за результатами розгляду у першому читанні 

законопроекту повернути його на доопрацювання. 

Досвід свідчить, що зміни структури адміністративно-тери-

торіального поділу практично завжди супроводжується як пози-

тивними (зростання ефективності взаємодії між різними тери-

торіальними одиницями, рівнями управління, підвищення якості 

публічних послуг), так і негативними (економічними, політичними, 

культурними) наслідками. Передбачення й мінімізація негативних 

проявів зміни адміністративно-територіального устрою можливе 

лише за умови врахування усього комплексу внутрішніх і зовнішніх 

чинників, їх залежності від загальнодержавних процесів, контексту 

загальноєвропейського й загальносвітового розвитку. 

                                                 
153 Кабмін схвалив законопроект про адміністративно-територіальний устрій 

України. РБК-Україна. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/kabmin-odobril-

zakonoproekt-administrativno-1519218347.html 
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Ключовим і багато в чому визначальним завданням сучасного 

етапу державотворення є вдосконалення діяльності всіх гілок 

влади, поліпшення механізму, структури та функцій державного 

управління, його децентралізація. Усе це має бути спрямованим на 

суспільну інтеграцію шляхом формування в Україні єдиної полі-

тичної нації, оптимізацію відносин між центром і регіонами, 

розвиток місцевого самоврядування, становлення громадянського 

суспільства, сприяння діяльності його інститутів. Водночас, успіх і 

результативність реформ передусім залежить від їх сприйняття 

громадянами, їх активності й готовності до здійснення змін.  

Тривале вкорінення до масової свідомості цінності "безкласо-

вого суспільства", праці на "спільне благо" та "делегування" владі 

права його розподілення (з вірою в обіцянки "задоволення потреб 

кожного"), не сприяли своєчасній легітимації реального факту 

суспільного і ціннісного розшарування. Незбалансованість полі-

тичних, економічних, моральних, культурних цінностей, пове-

дінкових орієнтацій призвели до деформації освіченості, профе-

сіоналізму, моральних норм. Уявлення про добро і зло, про спра-

ведливість і несправедливість, моральність і аморальність набули 

фрагментарності й "використовуються" задля досягнення власних 

або групових інтересів. 

Характерною ознакою останніх десятиліть стало розмежуван-

ня політичних еліт, створення впливових економічних угруповань, 

посилення процесів матеріальної поляризації. Серед іншого, і в цій 

площині також коріниться процес олігархізації сучасної україн-

ської політики. На жаль, і зміна влади поки що не призвела до його 

(цього процесу) послаблення. Прихований ціннісний конфлікт в 

нинішніх умовах загрожує ще більшою поляризацією суспільства, 

наростанням соціальної напруги, накопиченням дисбалансу між 

суспільними цінностями і реальними соціально-політичними 

процесами. 

Побудована на створенні, посиленні й використанні розбіж-

ностей між регіонами країни, міжнаціональних чи міжконфесійних 

розходжень або розбіжностей ця технологія в Україні була не 

досить ефективною і використовувалася здебільшого у перед-

виборчий період. Тобто, як і внутрішньополітичний, цей чинник 
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працював досить "кволо". Використання ж політтехнологами 

іншої держави наявних в українському соціумі певних регіо-

нальних відмінностей призвело до неочікуваних ними результатів.  

Варто зауважити, що донині фактор зовнішньополітичного 

чинника на формування національної ідентичності залишається 

малодослідженим. Як правило, зовнішньополітичний фактор, як 

такий, що впливає на становлення ідентичності, аналізувався у 

контексті розвитку процесів глобалізації, євроінтеграційних про-

цесів. Справедливий і виправданий підхід. Разом з тим, зовнішньо-

політичний чинник набуває зовсім іншої "ваги" й "сили" у випадку 

прямого зовнішнього втручання у внутрішньополітичні процеси, 

відкритої військової агресії. Очевидно, що за таких умов змі-

нюється і характер дії зовнішньополітичного чинника на меха-

нізми формування ідентичності. Саме його вплив виявився вирі-

шальним у появі відчуття єдиної країни, своєрідним каталізатором 

процесів інтеграції й консолідації української нації, громадської 

активності. 

Очевидно, що процес руйнування стереотипів, переоцінки 

цінностей, формування нових смислів і практичних змін є досить 

складним і тривалим. Разом з тим, лише об’єктивна оцінка сучас-

ного стану, осмислення можливостей і перспектив суспільного 

розвитку з урахуванням внутрішніх і зовнішніх викликів може 

бути основою розробки й реалізації стратегії, її суспільної 

легітимізації та досягнення мети.  
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2.2. ЦЕНТР І РЕГІОНИ: ПОТЕНЦІАЛИ 

ГЕОСТРАТЕГІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 
 

Питання про національний консенсус стосовно геоеконо-

мічного курсу України є одним із найважливіших для її подальшої 

долі. Від формату геоекономічної моделі залежатиме і структура 

національного господарства, і його технологічний рівень, а відтак і 

загальний науково-технічний та інтелектуальний рівень трудових 

ресурсів. З одного боку, усталена з радянських часів структура 

зовнішньоекономічних зв’язків приваблює своєю звичністю, само-

звільненням від надзусиль з інтегрування у більш високу тех-

нологічну цивілізацію. З другого боку, без таких надзусиль країна 

залишатиметься на задвірках глобального світу. 

Українська дилема між бажаним і дійсним проявляється досі 

незавершеною полемікою між прихильниками європейської 

інтеграції країни і прихильниками її євразійського вектору. Пере-

мога Євромайдану мала поставити у цій полеміці останню крапку 

зважаючи на європейські орієнтації влади, яка прийшла у 2014 р. і 

домоглася першого вагомого кроку з наближення України до 

Європейського Союзу – підписання з ним угоди про асоціацію. 

Проєвропейська риторика і практичні наміри влади залишалися 

незмінними до самого кінця її каденції. Проведені у Верховній 

Раді України 24 травня 2017 р. парламентські слухання на тему 

"Актуальні питання зовнішньої політики України" прийнятими 

рекомендаціями закликали приділити увагу пакету додаткових 

заходів торговельно-економічної співпраці ЄС з Україною, що 

покликані знівелювати негативні наслідки торговельно-еконо-

мічної війни Росії проти України і продемонструвати українському 

бізнесу та суспільству, що зона вільної торгівлі з ЄС – це не тягар, 

а можливість отримання більшої користі для України. Маються на 

увазі перспективи залучення іноземних інвестицій, захисту 

національних інтересів України за кордоном, поліпшення 

динаміки експорту вітчизняних товарів і послуг154. 

                                                 
154 Постанова Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слу-

хань на тему: "Актуальні питання зовнішньої політики України". Документ 2069-VIII, 
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Зі свого боку Президент України у своєму Посланні до Вер-

ховної Ради того ж року доповнив програму інтеграції країни до 

ЄС такими кроками, як асоціація із Шенгенською зоною, приєд-

нання до Митного союзу ЄС, Енергетичного союзу ЄС, вступ в 

дію Спільного авіаційного простору та Єдиного цифрового ринку. 

Реалізація цих ініціатив, на його думку, має фактично перетворити 

східні кордони України на східні кордони Євросоюзу ще до того, 

як вона приєднається до нього. Йдеться про наближення країни до 

критеріїв членства в Євросоюзі, її секторальну інтеграцію з ЄС на 

практиці155. 

Декларування проєвропейського курсу як загальнонаціональ-

ного може бути загальнонаціональним дороговказом тільки за 

умов його узгодження з інтересами і можливостями усіх основних 

сегментів суспільства. Зважаючи на регіональну структуризацію 

національного господарства, доцільно торкнутися перспектив 

міжрегіональної згоди на надання зовнішньоекономічній діяль-

ності пріоритетності відповідно до курсу, проголошеного 

центральною владою.  

Коли йдеться про узгодження проєвропейської декларації і 

проєвропейської практики, то це має бути вулиця з двостороннім 

рухом – коли реалізація декларацій здійснюється з врахуванням 

реального економічного становища, але і економічна діяльність 

здійснюється хоча і виходячи із ситуації, однак відповідно до 

загального політичного курсу. У протилежному випадку євро-

інтеграція може практично звестися до вільного пересування 

українських громадян Європою або до інформаційного обміну, 

відбуваючись осторонь найбільш життєвих інтересів людей – 

збереження робочих місць, а відтак стабільних ринків збуту для 

продукції своїх підприємств. В той же час, відмова від 

європейського ідеалу (насамперед господарського) загрожує 

                                                                                                           
чинний, поточна редакція – Прийняття від 24.05.2017. м. Київ. 24 травня 2017 року. 

№ 2069-VIII. URL:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2069-19 
155 Послання Президента України до Верховної Ради України "Про 

внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році". URL:  

http://www.president.gov.ua/news/poslannya-prezidenta-ukrayini-do-verhovnoyi-radi-

ukrayini-pr-43086 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2069-19
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поступовим падінням технологічного рівня, а значить і 

конкурентоспроможності підприємств, навіть на даний момент 

успішних із них.  

Для оцінки перспектив спільного проєвропейського руху 

усіма регіонами України буде корисним співставити політичні 

декларації та плани місцевої влади і основні показники зовнішньо-

економічної діяльності областей. Для такого співставлення цілком 

підійдуть, приміром, програми соціального і економічного роз-

витку кожної із областей і дані про їх зовнішньоекономічну 

діяльність, які, як правило, містяться у публічних звітах голів 

обласних державних адміністрацій. Для прикладу можна взяти 

плани на 2018 рік і звіти за рік попередній в експортному питанні, 

адже експортні можливості областей ілюструють перспективи 

спільного їх руху до європейського ринку. Втім, повноті порів-

няння дещо перешкоджає відсутність в інформаційному прос-

торі156, приміром, програм деяких областей Львівської, Полтав-

ської, Сумської, Харківської157, Запорізької, Миколаївської. Деякі 

області (Львівська, Полтавська, Запорізька, Миколаївська орієн-

туються на свої Стратегії розвитку до 2020 р., але, приміром, 

полтавська Стратегія не містить розділу про зовнішньоекономічну 

діяльність).  

Певні труднощі виникають із структуруванням матеріалу за 

просторовим критерієм. Традиційно прийняте групування облас-

тей на Центральні, Північні, Західні, Східні і Південні не коре-

люється з їхніми зовнішньоекономічними традиційними пріори-

тетами і ресурсними можливостями: характер господарської 

спрямованості тієї або іншої області дає їй більші можливості в 

оперативній зміні зовнішньоекономічних партнерів або, навпаки, 

примушує триматися за звичні зв’язки. Названі особливості неод-

мінно мають враховуватися при оцінках рівня проєвропейськості 

областей у їхній зовнішньоекономічній діяльності.  

                                                 
156 Мається на увазі неможливість відшукати тексти програм в Інтернеті за 

відповідними назвами розшукуваних посилань. 
157 На сайті Харківської ради під назвою програм на 2018 р. розміщено 

програму на 2017 р. 
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Серед областей Центрального регіону економічно найпотуж-

нішою є Дніпропетровська – лідер за обсягом експорту. Згідно 

даних за 2016 р., при загальному експорті області у 5,8 млрд. дол. 

США левова частка припадала на країни СНД (828 млн.) та інші 

країни світу (5 млрд.), в той час як на країни Європи 1,7 млрд., у 

т. ч. країни ЄС 1,6 млрд. дол. Порівняно з 2015 р., коли експорт до 

країн СНД становив близько 1,12 млрд., він помітно впав, так само 

як і виріс експорт до Європи – на 3,2 млрд 158.  

У 2017 р. експорт її підприємств виріс до 7 млрд. дол. США, 

але левову частку (46,3%) складали чорні метали, а вироби з них – 

тільки 7,9%. Інша вагома стаття – експорт мінеральних продуктів 

(руд, шлаку, золи, палива) складала 26,8% загального експорту. 

Що ж до машин, обладнання та механізмів, то на ці види товарів 

припадало лише 7,9% експорту насиченої промисловими під-

приємствами області159. 

Перспективи розширення експорту товарів у країни Європи, 

на що націлена Програма соціально-економічного та культурного 

розвитку Дніпропетровської області, є непевними, про що свідчить 

спрямованість запланованих на 2018 р. напрямів у сфері зов-

нішньоекономічної діяльності. Переважно це заходи презентаційні 

– збереження міжнародного іміджу області, виставково-ярмаркова 

діяльність, участь у бізнес-форумах і т. п.160. 

Ще у 2014 р. найбільші частки експорту та імпорту товарів у 

зовнішній торгівлі області припадали на Російську Федерацію 

(20%) та Китай (порядку 15%)161 і зважаючи на силу інерції, яку 

                                                 
158 Головне управління статистики у Дніпропетровській області. 

Географічна структура експорту-імпорту товарів у 1996–2016 рр. URL: 

ww.dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/zed/2016/zed7.pdf 
159 Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Товарна 

структура зовнішньої торгівлі у 2017 р. URL: http://www.dneprstat.gov.ua/-

statinfo%202015/zed/2017/zed11_m12.pdf 
160 Програма соціально-економічного та культурного розвитку Дніпро-

петровської області на 2018 рік. URL: https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-

7/xi-sesiya/%E2%84%96-267-11vi%D1%96-01-12-2017/ 
161 Дук Н. М. Зовнішня торгівля товарами Дніпропетровської області // 

Вісник Дніпропетровського університету . Серія: геологія, географія. 2016. № 24. 

С. 24. 
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мають традиційні торгівельні зв’язки, за падіння експорту товарів 

до СНД зайняти об’ємні ніші на європейському ринку буде 

справою дуже складною. 

Інша центральна область – Черкаська у 2017 р. збільшила 

експорт порівняно з попереднім роком на 33%. При цьому на 

чверть виріс загальний експорт до ЄС і досяг позначки у 35% від 

загального обсягу експорту. Але покраїнно найбільшими ринками 

збуту для черкаських товарів залишалися Білорусь (14%), Китай 

(10%), Польща (7,2%), Єгипет та Індія (по 5%). При цьому у 

зростанні обласного експорту найбільш помітними були такі 

товарні групи, як живі тварини і продукти тваринного походження 

(зростання на 60%), готові харчові продукти (на 60%), текстильні 

матеріали та вироби (на 45%), і цим групам значно поступалося 

зростання експорту машин, обладнання та механізмів (на 28%)162. 

Програма розвитку області на 2018 р. оминає питання гео-

графічної спрямованості зовнішньоекономічної діяльності, обме-

жуючись встановленням пріоритетних цілей – розширення 

експортних можливостей підприємств області, поліпшення її 

позитивного іміджу, залучення міжнародної фінансової та 

технічної допомоги. Збільшення експорту у 2018 р. на 24% 

керівництво області сподівається досягти такими управлінськими 

заходами, як інформаційна підтримка бізнесу, виставкова діяль-

ність, організація міжнародних ділових зустрічей та ін.163.  

Кіровоградська область ще у 2016 р. досягла показника обсягу 

експорту до країн ЄС у розмірі 30% від загального обсягу облас-

ного експорту, започаткувала за підтримки представництва Євро-

пейської комісії в Україні ряд проектів у сфері громадянського 

суспільства164. Тим не менше, у 2018 р. основними споживачами 

                                                 
162 Державна статистична служба України. Регіональні обсяги зовнішньої 

торгівлі товарами у 2017 році. URL:  

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/oet/oet_u/oet1217_u.htm; 

Звіт голови Черкаської обласної державної адміністрації  Ю. О. Ткаченка . URL: 

http://ck-oda.gov.ua/docs/2018/15022018_2.pdf 
163 Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 

2018 рік. URL: http://oblradack.gov.ua/oblasn-programi.html 
164 Публічний звіт голови Кіровоградської  обласної державної  

адміністрації  за 2016 рік. URL:  file:///C:/UsersDownloads/zvitugol.pdf 

http://ck-oda.gov.ua/docs/2018/15022018_2.pdf
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кіровоградського експорту залишалися Індія, Російська Федерація, 

Китай, а після них Італія та Іспанія. Основними групами експор-

тних товарів і у 2017, і у 2018 рр. залишалися продукти рослин-

ного походження, машини та обладнання, готові харчові продукти, 

мінеральні продукти. Загальний обсяг цієї групи товарів в облас-

ному експорті складав понад 80%165. 

Мало чим відрізняється від Кіровоградської області за 

спрямованістю і змістом своєї зовнішньоекономічної діяльності 

Вінницька область. Тут також в експорті товарів провідне місце 

посідають Індія, Китай, Туреччина, а з європейських – Польща, 

Білорусь, Іспанія. Аналогічною є і група експортних товарів – 

жири та олія (37% загального обсягу обласного експорту), готові 

харчові продукти (17%), продукти рослинного походження (18%). 

Міжнародне співробітництво з країнами ЄС відбувається головним 

чином у формі взаємних візитів, виставок, участі в економічних 

форумах. Паралельно реалізуються спільні проекти соціального 

характеру, зокрема прийом у Чехії та Польщі дітей українських 

бійців, що загинули на Сході країни. Відповідно на 2018 р. було 

заплановано продовження співробітництва між обласною дер-

жавною адміністрацією та органами влади регіонів у Польщі, 

Білорусі, Молдові, Румунії, Чехії з виконання чинних і укладання 

нових торговельно-економічних угод з зарубіжними країнами та 

інші заходи166. 

Інформація про експорт із Полтавської області засвідчує, що 

його обсяг у 2017 р. досяг 1,8 млрд. дол.. з домінуванням таких 

країн, як Австрія, Азербайджан, Білорусь, Китай, Німеччина, 

Туреччина, Японія, Угорщина, Нідерланди, Чехія167. Що ж 

стосується Стратегії розвитку області до 2020 р. – документу, який 

                                                 
165 Експорт товарів Кіровоградської області у січні–липні 2018 року. 

Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 

рік. URL:  

file:///C:/Users/Downloads/1514470776%20(1).zip 
166 Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 

2018 рік. URL:  http://www.dmsrr.gov.ua/programi-ta-plani-ekonom%D1%96chnogo-

%D1%96-socz%D1%96alnogo-rozvitku-v%D1%96nniczko%D1%97-oblast%D1%96  
167 Зовнішньоекономічна діяльність Полтавської області. URL:  

https://www.admpl.gov.ua/sites/default/files/upload/dfrr/pidsumki_zed.pdf 
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замінює щорічні плани, то в ньому розділ про зовнішньоекономіч-

ну діяльність відсутній. 

У Північній Україні особливим об’єктом аналізу є, безумовно, 

столична Київська область і сама столиця місто Київ, звідки вихо-

дять імпульси державної політики євроінтеграції. Київ є одним із 

найбільших конструкторів зовнішньої торгівлі України (9,7 млрд. 

дол., або понад 22% усього загальноукраїнського експорту у 2017 

р.)168. При цьому у міському експорті зросла частка експорту до 

ЄС – від 28% у 2016 р. до близько 36% у 2017 р. Орієнтований 

показник експорту до ЄС у 2020 р. – порядку 40% від загального 

обсягу. 

Так само зростали обсяги іноземних інвестицій в економіку 

міста. Але при цьому частка інвестицій із країн ЄС дещо зменши-

лася, в той час як частка інвестицій з Росії, попри конфліктність 

відносин з нею, навіть збільшилася. Не можна обминути увагою і 

той факт, що найпривабливішими сферами для іноземних інвесто-

рів є не виробнича, а сфера фінансових і страхових операцій, тор-

гівлі, операцій з нерухомими майном, телекомунікації, хоча 

проявляється інтерес і до наукової і технічної діяльності.  

У стратегії розвитку міста крім загальних заходів з презентації 

бізнесу передбачається і окрема підготовка до роботи в умовах 

зближення з країнами ЄС, пов’язана, зокрема, з імплементацією 

окремих норм європейського законодавства, подальшою дере-

гуляцією бізнесу, підвищенням доступності та якості послуг місь-

ких органів влади, підтримкою створення та розвитку об’єктів 

інноваційної інфраструктури169.  

Активізувала європейський напрямок зовнішньоекономічної 

діяльності також і Київська область. Київська ОДА провела ділові 

зустрічі з представниками Німеччини та Польщі, було підписано 

                                                 
168 Державна статистична служба України. Регіональні обсяги зовнішньої 

торгівлі товарами у 2017 році. URL:   

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/oet/oet_u/oet1217_u.htm 
169 Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 

роки. URL:   

http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/7510F66384775FEBC2

258211006E00C2?OpenDocument 
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Меморандум про взаєморозуміння щодо такого розвитку з 

Програмою розвитку ООН. Були освоєні нові ринки збуту товарів. 

У 2017 р. загальний обласний експорт виріс до 1,7 млрд. дол. 

США. Разом з тим, помітними частками експорту до країн ЄС 

можна вважати ті, що орієнтовані на Німеччину та Нідерланди (по 

8% від загального обласного експорту) та Польщу (4%). Але 

залишалися вагомими частки експорт до Росії (6,7%), а також до 

деяких східних країн. Крім того, у товарній структурі експорту 

домінуючою залишається частка продовольчих товарів (64%) при 

частці у 83% непродовольчих товарів у складі імпорту.  

У подальшій зовнішньо-економній діяльності керівництво 

області, відповідно до президентського послання до ВРУ, має на-

мір орієнтуватися на розширення співпраці з країнами ЄС із засте-

реженням про необхідність продовження співпраці з країнами 

Східної Азії, Африки та Латинської Америки. На європейському 

векторі передбачається активізація ділових зустрічей, інфор-

мативної та презентаційної діяльності. За розрахунками місцевої 

влади, експорт товарів з області має зрости до 1,8 млрд. дол., однак 

це буде у двічі меншим за імпорт, який передбачається в обсязі 3,6 

млрд. дол.170. 

Сусідня Чернігівська область у 2017 р. із загального свого 

експорту у розмірі 625 млн. дол. третину товарів, як це випливає із 

звіту Голови ОДА, поставляла у країни ЄС. Найбільш помітними 

із безпосередніх ділових контактів були Форум "Угода про 

асоціацію з ЄС: нові можливості для малого і середнього бізнесу", 

ІІ Форум експортерів "Побудова мережі прямих контактів як 

інструмент ефективної співпраці" та організована Представ-

ництвом ЄС в Україні панельна дискусія "Вихід на ринки ЄС". В 

той же час основою товарної групи експорту залишилися зернові 

культури, папір та картон, готові харчові продукти, текстильні 

матеріали, хоча відбулося у 2,2 рази зростання експорту машин та 

                                                 
170 Публічний звіт голови Київської обласної державної адміністрації  

про підсумки роботи у 2017 році. URL:   http://koda.gov.ua/news/publichniy-zvit-

golovi-kiivskoi-oda-z/; Програма соціально-економічного та культурного розвитку 

Київської області на 2018 рік. URL:   

http://koda.gov.ua/normdoc/pro-skhvalennya-proektu-programi-socia-5/ 
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обладнання (щоправда, до частки тільки у 4,5% від загального 

обсягу експорту). Судячи з розділу про зовнішньоекономічну 

діяльність у програмі на 2018 рік, вона обмежується намірами 

створити умови для стимулювання та диверсифікації експорту, а 

також заходами з формування позитивного іміджу області171. 

Наявні в Інтернеті дані по Сумській області дають уявлення 

тільки про зростання протягом 2017 р. експорту на 24% до 672 

млн. дол. Про географію зовнішньої діяльності свідчить тільки 

перелік країн світу, з якими проводилися заходи в економічній та 

гуманітарній сферах – Індія, Німеччина, Польща, Канада, Маке-

донія, Китай, Болгарія, Угорщина, Литва, Словаччина, Італія, 

Білорусь, США, Швейцарія, Сінгапур, Японія, Іспанія172.  

Програма розвитку Житомирської області зорієнтована на вико-

нання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 

2014 р. "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співробіт-

ництвом з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони". Одночасно перелік країн, угоди з якими передбачаються як 

інструмент зовнішньоекономічної діяльності, включає, крім Литви, 

Польщі, Греції, Італії, також Білорусь, Грузію, Китай, Канаду та інші. 

За інформацією місцевої влади, виробникам області вдалося 

суттєво компенсувати втрату ринків збуту в Росії та інших країнах 

СНД. Обсяг товарів до країн ЄС становив 64% від загального 

експорту. Щоправда відсутня інформація про товарні групи 

експорту до країн ЄС. Відомо тільки, що у загальному експорті 

28% склали меншини, механізми, електротехнічне обладнання, 

19% – деревина і вироби з неї, 13% – текстильні матеріали та 

вироби, 10% – продукти рослинного походження. Разом з тим, 

                                                 
171 Звіт про здійснення Чернігівською обласною державною адміністрацією 

покладених на неї повноважень та стан розвитку відповідної території за 

підсумками 2017 року. URL:   

http://cg.gov.ua/index.php?id=21680&tp=1&pg=; Програма економічного і 

соціального розвитку області на 2018 рік. URL:   

https://chor.gov.ua/images/Razdely/Norm_docum/Rishennia/7_sklykannia/11_ses

siya/Dodatok_6.pdf 
172 Звіт голови Сумської обласної державної адміністрації  

за 2017 рік . URL:  http://media.sm.gov.ua/index.php/uk/485 
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Росія та Білорусь залишалися серед найбільших імпортерів жито-

мирської продукції. Крім того, до першочергових проблемних 

питань зовнішньоекономічної діяльності в області вважають низь-

ку питому вагу експортних поставок до країн Африки, Азії та 

Латинської Америки. Назване питання має більшу першочерго-

вість, ніж, приміром, підвищення рівня поінформованості щодо 

напрямів розвитку співпраці між Україною та ЄС173.  

Важко оцінити вагу європейського напряму у зовнішньо-

економічній діяльності Рівненської області. З одного боку, якщо 

виходити з офіційних даних, у 2017 р. із загального обсягу облас-

ного експорту у розмірі 383 млн. дол. частка, що припадає на 

поставки до країн ЄС, була однією з найбільших серед областей 

України – 71%. Разом з тим, задекларовано багатократне збіль-

шення експорту до інших країн, на який припадає решта у 29%: 

приміром, до Таджикистану у 147 раз, В’єтнаму – у 10 разів, Іраку 

у 4 рази і т. д. Та незалежно від географії експорту, ще більшої 

уваги заслуговує той факт, що у його товарній структурі най-

більша питома вага припадає на продукцію деревообробної 

промисловості (27%), продукти рослинного походження (18%), 

скло та скляні вироби (12%), а серед готової продукції – на меблі 

(11%)174. Програма розвитку області на 2018 рік обмежується 

заходами з налагодження зовнішніх економічних і культурних 

зв’язків, сприяння у цій діяльності підприємствам, установам та 

організаціям, проведення та участь у заходах міжнародного 

характеру175. 

                                                 
173 Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 

2018 рік. URL:  https://zt.gov.ua/index.php/ofitsijni-dokumenti/normativni-

dokumenti/rishennya-oblasnoji-radi/11306;  Департамент агропромислового 

розвитку та економічної політики Житомирської облдержадміністрації. Зовнішня 

торгівля товарами. URL:  http://economy-zt.gov.ua/page/zovn-econ-diyalnist 
174 Головне управління статистики у Рівненській області. Географічна 

структура зовнішньої торгівлі товарами області у 2017 році. URL:  

http://www.rv.ukrstat.gov.ua/;  Підсумки роботи галузей господарського комплексу 

області та виконання місцевих бюджетів за 2017 рік. URL:  

http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/catalog/item/7707.htm 
175 Програма економічного та соціального розвитку Рівненської області на 

2018 рік. URL: http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/catalog/item/7672.htm 

http://economy-zt.gov.ua/
http://economy-zt.gov.ua/
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/catalog/item/7707.htm
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Дані про зовнішньоекономічну діяльність Волинської області 

засвідчують як активізацію європейського, так і інерцію євразій-

ського напряму у зовнішній торгівлі. У загальному обсязі у 689 

млн. дол. обласного експорту за 2017 р. збільшення його європей-

ської частки було досягнуто тільки за рахунок поставок до Польщі 

– майже 134 млн. дол. Частки інших європейських країн, з яких 

найбільшими були австрійська, бельгійська, італійська, литовська 

коливались в діапазоні 12-15 млн. дол., між тим як частка Білорусі 

становила 39 млн., а Російської Федерації – майже 23 млн. дол.176 

З одного боку, обласний експорт на 45% складається із 

машин, механізмів та обладнання, в той час як на деревину і 

вироби з неї припадає близько 17%, а на товари рослинного 

походження близько 11%177. В той же час, дані про динаміку 

інвестицій в економіку регіону говорять про дещо іншу галузеву 

перспективу міжнародної діяльності. Так, із 197 млн. дол., 

внесених в область за весь період інвестування, 99 млн. було 

вкладено у підприємства з виготовлення виробів з деревини, 

паперу та у поліграфічну діяльність і вдвічі менше (44 млн.) у 

машинобудування178. 

Разом з тим, обласна програма міжнародного співробітництва 

звертає увагу на ряд проблем, які можуть вважатися актуальними у 

загальнонаціональному масштабі. Йдеться про недосконалість 

правових механізмів, відсутність чітких і прозорих алгоритмів 

роботи з потенційними інвесторами, брак іміджевої підтримки 

області на українських та європейських заходах, неспроможність 

професійно діючих інституцій з розробки спільних програм і 

проектів, реалізація яких можлива із залученням міжнародної 

                                                 
176 Головне управління статистики у Волинській області. Географічна 

структура зовнішньої торгівлі товарами у 2017 році (за уточненими даними). 

URL: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/ 
177 Головне управління статистики у Волинській області. Товарна структура 

зовнішньої торгівлі області у 2017 році (за уточненими даними). URL: 

http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/  
178 Публічний звіт голови Волинської обласної державної адміністрації про 

підсумки роботи за 2017 рік. URL: 

http://voladm.gov.ua/zvit-golovi-volinsko%D1%97-oblasno%D1%97-

derzhavno%D1%97-administraci%D1%97-pro-robotu-u-2017-roci/ 
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технічної допомоги, брак досвіду у представників органів влади, 

місцевих організацій і бізнесу з розроблення проектів транс-

кордонного характеру179. 

Серед Південних областей найбільш економічно розвиненими 

є Запорізька і Миколаївська. Хоча дані про експорт товарів із 

Запорізької області, що містяться у Стратегії її розвитку, 

стосуються 2010–2014 рр., але і по них можна судити про тенден-

ції у його динаміці. Обласний експорт здійснюється на основі 

міжрегіональних угод з іншими країнами. Із 25 угод, які діяли на 

рік прийняття Стратегії, 17 були укладені з регіонами Російської 

Федерації, а інші з країнами поза ЄС. У Стратегії було зафіксовано 

падіння обласного експорту у 2014 р. порівняно з 2011 р. з 4,1 до 

3,7 млрд. дол., яке найочевидніше було пов’язане із кризою у 

стосунках між Україною та РФ. У 2017 р. експорт знизився ще 

більше – до близько 3 млрд. дол. 

З одного боку, у 2017 р. порівняно з попереднім відбулося 

зниження на 3% поставок товарів із Запорізької області до РФ при 

збільшенні на 26% експорту до країн ЄС до рівня у 29% питомої 

ваги у всьому обласному експорті. Тим не менше, питома вага 

експорту до однієї лише РФ залишалася на рівні 17%. У структурі 

експорту переважає продукція індустрії, але 57% її – це продукція 

чорної металургії. Зростання експорту машин, обладнання та 

механізмів склало за рік 42%, але питома вага цієї товарної групи 

залишилася на рівні 18%180. 

                                                 
179 Регіональна програма розвитку міжнародного і транскордонного 

співробітництва на 2018 – 2020 роки. URL: 

 http://volynrada.gov.ua/session/20/8-0 
180 Головне статистичне управління у Запорізькій області. Товарна 

структура зовнішньої торгівлі області у 2017 році (остаточні дані). URL: 

http://www.zp.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia; Стратегія 

регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року. URL: 

http://www.zoda.gov.ua/article/2264/strategiya-regionalnogo-rozvitku-zaporizkoji-

oblasti--na-period-do-2020-roku.html; Звіт голови Запорізької обласної державної 

адміністрації Костянтина Бриля. URL:  http://www.zoda.gov.ua/article/2371/zvit-

golovi-oblasnoji-derzhavnoji-administratsiji-za-2017-rik.html; Аналіз зовнішньої 

торгівлі товарами Запорізької області у 2017 році. URL: 

http://investment.zoda.gov.ua/uk/analiz-zovnishnyoi-torgivli-tovarami-

zaporizykoi-oblasti-u-2017-roci 
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Миколаївська область є провідною у суднобудуванні. Однак 

основними статтями експорту, якій у січні – жовтні 2017 р. зріс до 

1,5 млрд. дол., були продукція аграрного сектору (олія, цукор, мед, 

молочна продукція, макаронні вироби) та металургійної про-

мисловості. Із усього експорту поставки до ЄС за цей час зросли 

на 10%, але у загальному його обсязі наблизилися тільки до 15%. 

Можливості товарної структури обласного експорту змушують 

шукати ринки збуту далеко за межами Європи, насамперед у 

країнах Азії. З цією метою облдержадміністрацією були орга-

нізовані протягом року візити 28 іноземних делегацій – від дипло-

матичних до бізнесових кіл. Предметом обговорення під час 

зустрічей були питання розвитку інфраструктури, енергозбере-

ження, житлово-комунального господарства, машино- та судно-

будування, обробної промисловості. Поки що основні проекти 

міжнародної технічної допомоги стосуються енергетичного 

захисту, децентралізації і місцевого самоврядування, плодоовочів-

ництва, охорони здоров’я, портового господарства. 

Позитивною ознакою є те, що найбільша частка прямих іноземних 

інвестицій в область йде із ЄС, особливо з Кіпру, Нідерландів та 

Бельгії. З них 42% йдуть у підприємства промисловості (щоправда, 

немає даних про їх галузеву приналежність), а 38% – у складське 

господарство та транспорт, 6,9% – в операції з нерухомим майном181. 

За даними 2017 року, із загального експорту Миколаївської 

області в обсязі 1,9 млрд. дол. основними товарними групами були 

продукти рослинного походження (55%) та продукція хімічної та 

пов’язаної з нею галузей (25%). При цьому експорт до країн ЄС не 

відзначався лідерськими показниками: найбільшим він був до 

Іспанії та Італії (відповідно 82 і 45 млн. дол.), в той час як до Росії 

– 473 млн., а до, приміром, Єгипту, – 100 млн. дол.182  

                                                 
181 Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 

2015–2017 роки "Миколаївщина – 2017". URL: 

 http://www.rtpp.com.ua/4business/13/programa-ekonomichnogo-i-socialnogo-

rozvitku-mikolayivskoyi-oblasti-na-2015-2017-roki; Звіт голови Миколаївської 

ОДА. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-civik-2018/zvit_2017/-

mykolaiv_%202017.pdf 
182 Головне управління статистики у Миколаївській області. Товарна 

структура зовнішньої торгівлі області у 2017 році. URL: 
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Протягом 1 січня 2014 р.–1 жовтня 2017 рр. відбулося 

збільшення обсягів експорту товарів із Одеської області з 1,7 до 1,8 

млрд. дол. та зменшення експорту послуг – з 1 млрд. до 0,7 млрд. дол. 

При цьому відбулося зростання експорту товарів до ЄС до 339 млн. 

дол. (24% від загального обсягу). Основу товарної структури 

експорту складали продукти рослинного походження (48%), жири та 

олія (16%), літальні апарати та плавучі засоби (10%), харчові 

продукти (6%), вироби з недорогоцінних металів (5%). 

У збільшенні потенціалу обласного товарного експорту сут-

тєва роль відводиться зарубіжним інвестиціям. З одного боку, 

європейські країни складають разом вагомий пул інвесторів в 

обласну економіку – Кіпр (1484 млн. дол.), Нідерланди (89 млн. 

дол.) Франція (51 млн. дол.), Німеччина (62 млн. дол.). Втім, 

інвестиції з одного лише Сінгапуру складають 243 млн. дол.*. При 

цьому із 1,3 млрд. дол. інвестицій, зосереджених в області, 22% 

припадає на підприємства транспорту, складського господарства, 

поштової та кур’єрської діяльності, 13% на операції з нерухомим 

майном, 9% – на фінансову і страхову діяльність183.  

Поки що область може розраховувати на активізацію своєї 

зовнішньоекономічної діяльності за допомогою інформаційно-

іміджевих заходів, ділових форумів, проектів транскордонного 

співробітництва, зокрема в рамках Асоціації "Єврорегіон Нижній 

Дунай". Віддача від цих та інших механізмів очікується у 

майбутньому. Темпи ж росту експорту у 2018 р. передбачалися 

практично незмінними184. 

У Херсонській області протягом 2017 р. відбулося зростання 

експорту на 17,8%, але сам його обсяг не перевищив 288,6 млн. 

                                                                                                           
http://www.mk.ukrstat.gov.ua/; Головне управління статистики у Миколаївській 

області. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області у 2017 році. 

URL: http://www.mk.ukrstat.gov.ua/ 
* Йдеться про суми за весь період інвестування. 
183 Звіт про здійснення Одеською обласною державною адміністрацією 

покладених на неї повноважень та стан розвитку території у 2017 р. URL: 

https://oda.odessa.gov.ua/statics/pages/files/5a82a5d4bcddb.pdf 
184 Програма соціально-економічного та культурного розвитку Одеської 

області на 2018 рік. URL: https://oda.odessa.gov.ua/-statics/pages/files/-

5a81b1d23efcd.pdf 

https://oda.odessa.gov.ua/statics/pages/files/5a82a5d4bcddb.pdf


                  Національна єдність у конкурентному суспільстві  149 

дол. При цьому більшу частку товарної структури експорту скла-

дали продукти рослинного походження, готові харчові продукти, 

недорогоцінні метали та вироби з них, полімерні матеріали (разом 

понад 6,3%). З метою стимулювання експорту в європейському 

напрямі керівництво області тільки у січні – вересні 2017 р. про-

вело 38 зустрічей з представниками іноземних делегацій, у т. ч. з 

європейських країн та міжнародних організацій, зі свого боку 

делегації області брали участь у багатьох міжнародних бізнес-

форумах. Все ж таки поки що основною проблемою зовнішньо-

економічної діяльності регіону залишається втрата російських 

ринків збуту через запровадження санкцій і квот на ввезення 

українських товарів до РФ, як і обмеження транспортних квот для 

транзиту цих товарів через її територію185. 

Східним областям України традиційно було притаманне 

економічне співробітництво з Російською Федерацією, і криза у 

відносинах з нею не могла не позначитися на загальних показ-

никах зовнішньоекономічної діяльності регіону. Приміром, 

валютні надходження від експорту до Донецької області* у 2017 р. 

збільшилися на 29% і досягли 4,4 млрд. дол., але однаково це було 

у 2,8 рази менше порівняно з 2013 р., коли обсяг експорту складав 

12,4 млрд. дол. Падіння болісне не лише для самої області, а й для 

всієї України, оскільки ця область до 2014 р. була експортним 

лідером серед інших регіонів, і навіть після трьох років російської 

агресії посідала третє місце після Дніпропетровської області і 

міста Києва. 

У 2017 р. збільшився на 27% експорт товарів на європейський 

ринок, звідки одержано 49% валової виручки (у 2013 р. – 26%). 

Однак, у доларовому еквіваленті експорт до Європи скоротився на 

третину, і характерно, що хоча експорт товарів до Російської 

Федерації зменшився у порівнянні з 2013 роком у 3,4 рази, тим не 

менше валютні надходження з неї залишалися на другому місці. 

Втрати на російському ринку поки що не вдалося компенсувати 

                                                 
185 Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської 

області на 2018 рік. URL: http://khoda.gov.ua/programa-rozvitku-oblasti 
* Без врахування окупованої частини. 
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ані експортом до Європи, ані експортом в азійські країни, який 

порівняно з 2013 р. зменшився у 4,7 рази186. 

У ситуації, що склалася, першочерговою проблемою обласного 

бізнесу є переорієнтація на Європейський та інший ринки. Обласна 

влада робить зусилля із сприяння бізнесу, зокрема щодо сертифікації 

продукції та запровадження міжнародних стандартів, здійснює 

заходи з обміну інформацією, створює позитивний імідж регіону для 

потенційних інвесторів, організації міжнародних форумів, організо-

вує популяризацію зразків місцевих товарів і т. п.187. 

Загальний обласний експорт Луганської області** становив у 

2017 р. лише близько 224 млн. дол.. Найбільшою товарною групою 

в експорті цієї індустріалізованої та степової області була маса з 

деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів – 29%, 

недорогоцінні метали та вироби з них – близько 20%, продукція 

хімії та пов’язаних з нею галузей – 15% 188. Хоча частка експорту 

до таких європейських країн як Польща, Угорщина, Чехія, Франція 

зросла, відповідно, до 22–23–20–13 млн. дол., але частка 

Російської Федерації та Білорусі залишалася достатньо вагомою 56 

і 13 млн дол. відповідно189 

Розрахунки на 2018 р. полягали у тому, що експорт виросте до 

250,8 млн. дол., але при цьому основними товарними групами цієї 

індустріальної області залишаться папір та картон, продукція 

                                                 
186 Експорт товарів з Донецької області 2017 року збільшився майже на 

третину. URL:  https://news.finance.ua/ua/news/-/420676/eksport-tovariv-z-

donetskoyi-oblasti-2017-roku-zbilshyvsya-majzhe-na-tretynu 
187 Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік 

та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки. URL:  file:///E:/Documents/Мат-

ли%20для%20розділу/Дон.%20обл% 20прогр%202018.pdf  
** Без окупованих територій 
188 Державна служба статистики України. Регіональні обсяги зовнішньої 

торгівлі товарами у 2017 році. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/oet/oet_u/oet1217_u.htm: 

Головне управління статистики у Луганській області.  Географічна структура 

зовнішньої торгівлі товарами у січні 2018 року. URL:   

http://www.lg.ukrstat.gov.ua/sinf/ves/ves0118_1.php.htm 
189 Головне статистичне управління у Луганській області. Географічна 

структура  зовнішньої торгівлі товарами Луганської області у 2017 році 

(остаточні дані). URL:   http://www.lg.ukrstat.gov.ua/sinf/ves/ves12_17_1.php.htm  

http://www.lg.ukrstat.gov.ua/sinf/ves/ves0118_1.php.htm


                  Національна єдність у конкурентному суспільстві  151 

хімічної промисловості, жири та олія, текстильні матеріали та 

текстильні вироби, готові харчові продукти, будівельні та 

полімерні матеріали. Надії на активізацію зовнішньоторговельної 

діяльності пов’язувалися з розвитком торгово-економічних 

відносин з країнами ЄС в рамках Угоди про асоціацію, зокрема з 

дією автономних торгівельних преференцій для низки виробників 

області при постачанні продукції до країн-членів ЄС190.  

На території Харківської області розташовані підприємства, 

відомі високою наукоємністю своєї продукції. Однак, обласний 

експорт товарів, приміром, у 2017 р. хоча і збільшився у порів-

нянні з попереднім роком на понад 14 %, але у грошовому вимірі 

поступався деяким аграрним областям, залишаючись на рівні 1, 19 

млрд. дол. При цьому експорт товарів до країн ЄС становив 167 

млн. дол., або 19% експорту. До того ж зростання експорту до ЄС 

відбулася насамперед за рахунок збільшення на 59% поставок 

продуктів рослинного походження, готових харчових продуктів 

(на 25%), недорогоцінних металів і товарів із них (на 36%), в той 

час як експорт до Європи машин, обладнання, та механізмів 

зменшився на 15%. 

Керівництвом області вживаються відповідні ситуації зусилля з 

активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону. 

Йдеться про заходи інформативного і виставкового характеру, і т. ч. з 

використання можливостей українських дипломатичних місій, про 

організацію бізнес-форумів і ділових зустрічей. Серед найбільш 

відомих форумів 2017 року були міжнародна конференція "Нові 

енергетичні технології на практиці", VІІ міжнародний форум 

"Україна–Європейський Союз: новий рівень кооперації", Четвертий 

міжнародний бізнес-форум "Україна 2017. Стратегічне бачення: 

виклики та можливості", Х міжнародний економічний форум 

"Інвестиції. Харківський ініціативний Міжнародний форум з 

розвитку фермерства "AGROPORT – 2017" та ряд інших. 

                                                 
190 Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 

2018 рік http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/1712279581_0.pdf: Стратегія 

розвитку Луганської області до 2020 року. URL:    

http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/rozporyadzhennya_golovi_vid_28

.10.2016_no_624.pdf 

http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/1712279581_0.pdf
http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/rozporyadzhennya_golovi_vid_28.10.2016_no_624.pdf
http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/rozporyadzhennya_golovi_vid_28.10.2016_no_624.pdf
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Підприємства та організації області були залучені до програм 

і проектів, донором яких виступав ЄС. Роком раніше відбулося 

відкриття у Харкові представництв ряду міжнародних організацій 

економічної спрямованості, зокрема Міжнародної торгової палати, 

Консультативної місії Європейського Союзу, Німецького товарис-

тва міжнародного співробітництва. Місцева влада і місцевий 

бізнес розраховують на те, що такі форми діяльності сприятимуть 

суттєвому зростанню економічних зв’язків регіону з країнами 

Європейського Союзу191. 

Західні області України мають найкращий потенціал економічної 

співпраці з країнами ЄС вже в силу свого географічного 

розташування, яке надає можливість доповнювати участь у загально-

національному співробітництві транскордонними програмами і 

проектами. Найбільш активна у транскордонному співробітництві 

Закарпатська область, яка межує з трьома країнами ЄС, причому 

розширює цю форму діяльності і на інші країни, зокрема Польщу та 

Білорусь. Тільки протягом 2015–2017 рр. область брала участь у 50 

проектах транскордонного спів-робітництва з діапазоном їх 

спрямованості від економіки до культурної і соціальної сфер. 

Докладалися зусилля до поліпшення перетину міждержавних 

кордонів, що має не тільки обласне, а й загальноукраїнське значення. 

Усього на початку 2017 р. областю було укладено 27 документів про 

співпрацю з регіонами інших держав192.  

На жаль, прийнята обласною радою програма розвитку 

області у 2018 р. не дає уявлення про заплановані кроки у сфері 

                                                 
191 Державна служба статистики України. Регіональні обсяги зовнішньої 

торгівлі товарами у 2017 році. URL:    

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/oet/oet_u/oet1217_u.htm: 

Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік. URL:   

http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/programa-ekonomichnogo-i-sotsialnogo-rozvitku-

kharkivskoji-oblasti-na-2017-rik/16693-normativni-dokumenti; Інформація про виконання 

бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку Харківської 

області й делегованих обласною радою повноважень за 2017 рік. URL:  

http://www.ts.lica.com.ua/?type=1&base=-77&menu=374954&id=12583 
192 Звіт про підсумки діяльності  Закарпатської обласної державної 

адміністрації у 2017 році (відповідно до ст. 45 Закону України "Про державну 

службу"). URL: carpathia.gov.ua/sites/default/files/imce/180221_oda.pdf  

http://www.ts.lica.com.ua/?type=1&base=77&menu=374954&id=12583
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зовнішньоекономічної діяльності, обмежується по суті наявним 

станом справ у цій сфері. Наявні дані засвідчують активну 

економічну взаємодію області з країнами ЄС, насамперед з 

Угорщиною, Німеччиною, Польщею, Австрією, Словаччиною. Із 

загального експорту товарів в розмірі 772 млн. дол. на країни ЄС 

припадало 714 млн., або 92%. При цьому, попри переважно 

аграрний характер області, основу товарної структури її експорту 

складали машини, обладнання та механізми (58%), в той час як 

готові харчові продукти близько 5%193.  

Інша прикордонна область – Львівська – у 2017 р. збільшила 

загальний експорт своїх підприємств на 26% до майже 1,3 млрд. 

дол. При цьому експорт у країни ЄС становив майже 1 млрд. дол. 

(77%). Як і у випадку Закарпатської області, в експортній групі 

товарів переважали електротехнічне обладнання (25%), меблі 

(12%), деревина і вироби з неї (майже 10%). Такі товари, як жири і 

олія, складали 7%, а зернові культури – 5% загального експорту194. 

Керівництво області визначає і на наступне євроінтеграцію 

головним вектором її розвитку у всіх найважливіших аспектах – 

політичному, економічному соціальному, культурному, розрахо-

вуючи на Угоду про асоціацією з ЄС, яка дала можливість 

послабити торгові обмеження з ним, чим компенсувалися втрати 

ринків у Російській Федерації. 

Важливим напрямом для області є стратегічна мета під наз-

вою "Відкриті кордони", у досягненні якої використовується 

потенціал "Карпатського Єврорегіону" та Єврорегіону "Буг". Без-

посередня задача полягає в усуненні перешкод для транскор-

донного співробітництва, таких як низький рівень їх інвестиційної 

спроможності, труднощі обласних суб’єктів у пошуках партнерів, 

джерел їх фінансування. Розрахунок в цьому питанні робиться на 

створення транскордонних кластерів, залучення української 

                                                 
193 Програма економічного і соціального розвитку Закарпатської області на 

2018 рік. URL:  http://zakarpat-rada.gov.ua/normatyvni-dokumenty/rishennya-rady/vii-

sklykannya/9-sesiya-ii-zasidannya-21-12-2017/ 
194 Експорт товарів підприємствами Львівщини зріс на понад 26%. URL:  

http://www.lviv.tv/news/lvivshhina/eksport-tovariv-pidpriyemstvami-lvivshhini-zris-

na-ponad-26/ 
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діаспори, інші вже випробувані механізми активізації транс-

кордонної співпраці195. 

Загальний експорт Івано-Франківської області у 2017 р. 

становив 665 млн. дол. Основу його товарної структури складали 

машини та механізми (23%), продукти рослинного походження 

(16%), зернові культури (10%), хімічна продукція (9%), полімерні 

матеріали та пластмаси (16%), деревина і вироби з неї (15%)196. 

Із європейських країн помітним споживачем продукції області 

були Румунія (117 млн. дол.), Чехія (35 млн.), Словаччина (28 

млн.), Нідерланди (21 млн.), Латвія (19 млн.). В той же час, серед 

основних імпортерів обласної продукції залишалися Росія (48 

млн.) та Білорусь (29 млн.)197. 

Для Івано-Франківської області, якщо виходити із звіту 

голови ОДА за 2017 рік, головним напрямом євроінтеграційної 

активності є залучення іноземних інвестицій. В цьому відношенні 

в області було реалізовано ряд вагомих проектів – будівництво 

заводу з виробництва кабельних мереж, біогазового заводу, вироб-

ництво сировини для виготовлення медичного обладнання, іні-

ціюється проект з будівництва вітрових електростанцій198. Подаль-

ше збільшення інвестицій передбачається досягти традиційними 

інформаційними та презентаційними заходами, активізацією 

програм міжрегіонального та транскордонного співробітництва, 

інтенсифікацію участі області в реалізації Стратегії ЄС для Дунай-

ського регіону і т. п.199. 

                                                 
195 Стратегія розвитку Львівської області  на період до 2020 року. URL: 

http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2016/05/146_dod_Strategiya_2020.pdf 
196 Головне управління статистики Івано-Франківської області. Товарна  

структура  зовнішньої  торгівлі  області за уточненими річними даними за 2017 

рік. URL: http://www.ifstat.gov.ua/ 
197 Головне управління статистики Івано-Франківської області. 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області за 2017 рік. URL: 

http://www.ifstat.gov.ua/ 
198 Публічний звіт голови Івано-франківської  обласної державної 

адміністрації Олега Гончарука. URL:  

file:///C:/Users/A117~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.032/Звіт%20голови%2

0Івано-Франківської%20ОДА%20за%202017.pdf 
199 Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 

2018 рік. URL: http://www.if.gov.ua/news/39632 
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Тернопільська обл. у 2017 р. близько 60% експортних поста-

вок здійснювала до країн ЄС (51% лише до Польщі), але сам 

експорт був одним з найменших серед областей України – 229,4 

млн. дол., при цьому основу його структури, крім електричних 

машин і устаткування, становили зернові культури, м'ясо і харчові 

продукти, деревина і вироби з неї, продукти хімії тощо200.  

На найближчий час керівництво області ставить своєю 

стратегічною метою підвищення конкурентоспроможності регіону 

засобами підтримки його позитивного інвестиційного іміджу, 

інформаційних кампаній, організацію міжнародних зустрічей, 

використанням можливостей, що їх надає участь у програмі 

транскордонного співробітництва "Україна–Польща–Білорусь"201. 

Обсяги експорту Хмельницької області становили у 2017 р. 

414 млн дол., причому 228 млн. (майже 49%) поставок здійснювалося 

до країн ЄС, найбільше до Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Іспанії. 

Структура експорту була характерною для майже всіх областей країни 

– зернові культури, насіння і плоди олійних рослин, електричні 

машини, продукти харчування, полімерні матеріали, цукор, меблі 

тощо. Спільні з ЄС проекти стосувалися насамперед розвитку 

місцевого самоврядування і самоорганізації громадян202. 

В подальшому розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

обласна влада виділяє насамперед інвестиційний аспект. Зусилля 

орієнтуються на підтримання позитивного інвестиційного іміджу 

області, ініціювання інвестиційних проектів і пошук їх можливих 

донорів, у т. ч. через участь у міжнародних форумах та зустрічах, 

співпрацю з міжнародними організаціями і т. п.203. 

                                                 
200 Тернопільська обласна державна адміністрація. Зовнішньоекономічна 

діяльність. URL: http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/337.htm 
201 Програма соціально-економічного та культурного розвитку 

Тернопільської області на 2018 рік [ Проект]. URL: 

 http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publication/content/46370.htm 
202 Звіт голови Хмельницької обласної державної адміністрації про здійснення 

облдержадміністрацією делегованих їй Хмельницькою обласною радою 

повноважень. URL: km-oblrada.gov.ua/wp-content/uploads/2018/05/dodatok-zvit-1.docx 
203 Програма соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2018 рік. 

URL:  http://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2018/05/-ProrgamSE2018.pdf 

http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/337.htm
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Економічний, територіальний і демографічний потенціал 

Чернівецької області зумовлює її скромні експорти можливості – 128 

млн. дол. у січні – листопаді 2017 р. Але й цей показник був на 17% 

більшим у порівнянні з відповідним періодом попереднього року. При 

цьому частка експорту до країн ЄС зросла до 65%, а частка торгівлі із 

суб’єктами господарювання впала з 18% до 4,5%. Основу товарної 

структури обласного експорту складали деревина і вироби з неї (29%), 

продукти рослинного походження (15%), машини та механізми (14%), 

текстильні матеріали та вироби (13%), меблі (12%)204. 

Потенціал збільшення обсягів зовнішньоекономічної діяль-

ності та транскордонного співробітництва області залежатиме від 

вирішення головних проблем, які стосуються узгодження україн-

ського законодавства з законодавством ЄС, скоординованості 

проектів транскордонного співробітництва, збільшення державної 

фінансової підтримки єврорегіонів, розвиток прикордонної інфра-

структури, активізація транскордонного співробітництва в рамках 

єврорегіону "Верхній прут" та "Карпатського Єврорегіону", змен-

шення ціни на сертифікацію продукції, що реалізується на ринках 

ЄС, активізації іміджевої діяльності. Названими та іншими 

заходами передбачено досягти у 2018 р. зростання обласного 

експорту на 2,8%, насамперед у традиційних товарних групах – 

машини та механізми, продукти рослинного походження, 

текстильні матеріали та вироби, меблі205. 

Загальний огляд експортного потенціалу областей України дає 

підстави оцінювати українську економіку як поки що неготову для 

утвердження на європейському ринку. Про це свідчить і товарна 

структура, і географія як обласного експорту, так і загальноукраїн-

ського. Найбільші частки у товарній структурі експорту України у 

2017 р. складали недорогоцінні метали та вироби з них (23%), про-

дукти рослинного походження (21%), жири та олія (10%), а також ма-

                                                 
204 Звіт про здійснення  Чернівецькою обласною державною адміністрацією  

покладених на неї повноважень та стан розвитку території  за 2017 рік. URL:   

http://archive.bukoda.gov.ua/ 
205 Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 

2018 рік. URL:   http://oblrada.cv.ua/document/list/section/51/ 

http://archive.bukoda.gov.ua/
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шини, обладнання та механізми (майже 10%). Вона практично не змі-

нилася протягом січня–вересня 2018 р.: відповідно 26% – 19%–9%206. 

Не змінює картину і деяке збільшення у 2017 р. на 29%, порів-

няно з попереднім роком, частки, що припадає в українському 

експорті на країни ЄС. При загальному обсязі експорту у 43,2 

млрд. дол. вона складала 17,5 млрд., або 40,5%. Однак товарна 

структура експорту до ЄС не відрізнялася від структури 

загального експорту України – 32% продукції агропромислового 

комплексу та харчової промисловості, 21% – недорогоцінні метали 

та вироби з них, 14,2% – механічні та електричні машини207.  

За збереження такої структури експорту найвірогідніше відбу-

деться подальше розходження інтересів між аграрно- і індус-

тріально-орієнтованими областями України. Збільшення експорту 

сільгосппродукції дасть підприємствам аграрних областей валютні 

надходження для саморозвитку. Навпаки, в індустріалізованих 

регіонах може поглибитися деградація виробництва і за мас-

штабами, і за технологічним рівнем в силу ненадходження коштів 

на оновлення виробничої бази. За таких обставин може змінитися 

характер відносин регіонів з центром. Аграрні регіони зможуть 

більше покладатися на власні сили і демонструвати більшу 

самостійність. Навпаки, індустріальні регіони, вже звиклі бути 

флагманами економіки, покладатимуться на інвестиції ззовні, а за 

недостатності, а тим більше відсутності їх, ще більше очікувати-

муть державної підтримки, і в разі її відсутності віддалятимуться і 

від центру, і від решти України.  

Питання про зовнішні інвестиції в Україну, про їх обсяг, галу-

зеву спрямованість, умови надання є темою окремого аналізу. 

Впевнено можна тільки стверджувати, що без вирішення цього 

питання інтереси індустріальних регіонів рано чи пізно 

                                                 
206 Державна служба статистики України. Товарна структура зовнішньої 

торгівлі  у 2017 р. URL: http://www.ukrstat.gov.ua; Державна служба статистики 

України. Товарна структура за 9 місяців 2018 року. URL: http://www.ukrstat.gov.ua   
207 Державна служба статистики України. Зовнішня торгівля України 

товарами з країнами ЄС у 2017 році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua; 

Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2017 р. Статистичний збірник. 

К., 2018. С. 8. URL:  http://www.ukrstat.gov.ua    
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повернуться у бік російського ринку. Зважаючи на те, що внут-

рішні ресурси України мають спрямовуватися на підвищення 

обороноздатності і на соціальну сферу, державна діяльність із 

залучення інвестицій для відродження національні індустрії на 

передовій науково-технічній основі являє собою одне з ключових 

питань зміни цивілізаційного вектору розвитку суспільства. 
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2.3. ЦЕНТР І РЕГІОНИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІСЦЕВІ 

ІСТОРИЧНІ "МІФИ" 

 

Там, де історія закінчується,  

вона повертається до міфу. 

Френсіс Фукуяма 

 

Соціально-політичні трансформації останніх років, безпо-

середньо пов’язані з геополітичним вибором напрямку розвитку 

України, з-поміж наріжних проблем державного будівництва і 

внутрішньої консолідації зачепили питання її територіальної ціліс-

ності і непорушності кордонів. На тлі "гібридної" агресії з боку 

Російської Федерації, яка заснована на поєднанні військових, 

інформаційно-пропагандистських, релігійних і економічних важе-

лів впливу, що врешті-решт, призвела до окупації 7% території 

України, втрати майже 20% ВВП і майже 100 мільярдів доларів 

прямих і опосередкованих фінансових збитків, нових змістовних 

акцентів набуває зв’язок Центр (Київ) – регіони. 

Йдеться про питання унітарності України, непорушності її 

кордонів і формування спільних загальнонаціональних цінностей, 

які спираються на конвенціональне бачення уявного історичного 

минулого. Відкрите інформаційне поле, що його уособлює Інтер-

нет, і подальший розвиток електронних технологій і цифрової 

економіки, створює сприятливе тло для деконструкції й 

осмислення історичних міфів різного рівня – від національних до 

регіональних і місцевих. Різноманіття підходів до аналізу дже-

рельної бази, відкриття архівів, незалежні розслідування жур-

налістів, громадських діячів, популяризаторів науки чи простих 

ентузіастів дозволяють під іншим кутом зору подивитися і оцінити 

спадок минулого. 

Формування нової карти пам’яті й нових акцентів української 

історичної політики, пов’язане з усталенням національного гранд-

наративу – оповіді, яка доводить часово-просторову тяглість і сим-

волічну неперервність існування українського народу на певній 

території. Сучасна українська історична пам’ять за своїм змістом 
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перетворюється з "протезної" на функціональну: вона не вип-

равдовує і формулює риторику "за" (а не "проти"), пригадує, 

оживлює старі спомини, апелює до травм, героїв і поразок, стаючи 

інструментом суспільного діалогу і запорукою формування полі-

тичної нації. Гранд-наратив посилається на певні групи міфів – 

елементів конструювання простору уявного минулого, віктимізації 

колективної пам’яті та формування кола уявних "споконвічних" 

друзів і ворогів. Протиставлення одних цінностей іншим за етніч-

ною, мовною, релігійною, ідеологічною/світоглядною ознакою 

засновується на використанні осоружних інструменталізованих 

міфів національного і локального ґатунку. 

Якою є діалектика історичного міфу, з поправкою на україн-

ські реалії? Які функції він виконує? Чи варто розглядати істо-

ричний міф виключно з імперативних міркувань, засуджуючи чи 

критикуючи його прихильників? Які характерні риси мають істо-

ричні міфи, що на символічному рівні сполучають Центр (Київ) і 

регіони? Відповіді на ці питання заслуговують декількох моно-

графій. В форматі аналітичної статті подається стисле визначення 

проблеми і описується її специфіка з огляду на поточну суспільно-

політичну ситуацію в Україні. Аналіз фокусується на ключових 

історичних міфах національного і місцевого кшталту, характерних 

для культури пам’яті й вітчизняної історичної політики в цілому. 

В першу чергу, варто розглянути саму природу історичного 

міфу, його функції та феноменологічні ознаки. На думку хорватсько-

го історика Маріно Бадуріни, міф може виконувати функцію нарати-

ву, що посягає на національну свідомість, заміщуючи об’єктивне 

знання про історичне минуле певним усталеним символом або 

системою символів. В такий спосіб міф прагне не лише замінити 

раціональне тлумачення події, але й претендує на виняткову 

істинність і імперативне пояснення реаль-ності220088. 

Історичний міф тлумачиться як оповідь, що виконує три 

операційні функції: містить інформацію про історичні витоки 

                                                 
220088 Badurina M. Nacionalni mitovi i nekritički historizam u jugoslavenskom i 

postjugoslavenskom kontekstu / Badurina Marino. URL: https://www.hrcak.srce.hr%-

2Ffile%2F272050&usg=AOvVaw1qgb2myf0DOq-yXS0lQyHh 
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певного встановленого порядку; уможливлює створення зразка або 

норми поведінки (інституту, держави, суспільства) та обґрунтуван-

ня законів й етичних норм; виявляє себе через ритуали і слугує 

прямій консолідації суспільства або його окремих груп220099. 

У суспільстві окреслені функції, як правило, розподілені між 

різними сферами історичної культури. Поєднання трьох зазна-

чених функцій можливе лише в тому разі, коли їм приписується 

сакральна (ірраціональна/виняткова) природа. Структурно-семан-

тична специфіка історичного міфу заснована на доведенні виклю-

чності, окремішності, обраності певного інституту, особи, процесу, 

держави, об’єднання на певному проміжку часу. Історичні міфи як 

вербальні символічні категорії мають свій лексикон, словник ("In 

principium erad verbum"*), акустичне поле і психоінформаційний 

ресурс. В сучасному інформаційному просторі "постправди" і 

"постпам’яті" (як його характеризує, приміром, М. Гірш) історич-

ний міф лишається вагомим чинником гуртування (або 

роз’єднання) суспільних груп за функціональними ознаками в 

межах дихотомії "свій–чужий", "наші–їхні", "патріоти–зрадники / 

колаборанти" (у вітчизняному публіцистичному дискурсі соціаль-

них мереж – "порохоботи" і "зрадофіли")221100. 

До історичних міфів додаються пропагандистські гасла, ідео-

логеми і стереотипи. В українському випадку всі ці терміни є не 

лише інструментами творення карти пам’яті, але й елементами 

медіа дискурсу (багатофункціонального метатексту), який 

                                                 
220099 Міхненко А., Месюк М. Інтерпретація історії як інструмент 

маніпулятивного впливу на суспільну свідомість / Міхненко Андрій, Месюк 

Микола. URL:: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-03(3)/09mamvss.pdf 

* In principium erad verbum – Спочатку було слово (лат). – Прим. авт. 
221100 Попович М. Міфологія в суспільній свідомості посткомуністичної України / 

Попович Мирослав. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/-123456789/5117/-

Popovych_Mifolohiya_v.pdf; Hirsch M. The Generation of Postmemory / Hirsch Marianne 

// Poetics Today. – Spring, 2008. – Vol. 29. №1. PP. 106–107. URL: 

https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/ehrc/events/memory/poetics_today-2008-hirsch-

103-28.pdf; Монолатій І. Історичні міфи етнічних акторів: місце і роль на 

регіональній шахівниці Галичини / Монолатій Іван // Вісник Прикарпатського 

університету. Історія. 2014. Випуск 25. С. 22–28. URL: http://shron1.chtyvo.-

org.ua/Monolatii_Ivan/Istorychni_mify_etnichnykh_aktoriv_mistse_i_rol_na_rehionaln

ii_shakhivnytsi_Halychyny.pdf 
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підважує ту чи іншу "зручну" версію історії. Сценарії осмислення 

історії за доби цифрового суспільства стають заручниками інфор-

маційного "полілогу" (дискурсивного багатоголосся Інтер-нету і 

соціальних мереж), політичної кон’юнктури і квазінаукової мета-

мови, яка не пояснює сутність, а заміщує "старі" символи "нови-

ми", традиційні інтерпретації подій – ідеологічно виправданими, 

висуваючи новий порядок денний "порахунку" з минулим. 

Історичний міф як імперативна оповідь про минуле не під-

дається сумнівам чи перевіркам, позаяк претендує на "каноніч-

ність". За своїм смисловим значенням він наближається радше до 

догми (беззаперечного аксіоматичного твердження), аніж до раціо-

нального визначення в міждисциплінарному полі. Окремі кон-

кретно-образні символічні способи відображення історичної реаль-

ності, що лежать в осерді міфу, називаються міфологемами. До 

національних міфологем відносяться оповіді про історичні події, 

національні символи, фізичні предмети, славетні особистості. 

Найбільш промовисті приклади української минувшини – битва 

під Оршею 8 вересня 1514 року і постать князя Костянтина 

Острозького, що його проголошують національним героєм як україн-

ська, так і білоруська історіографія; ґенеза українського Тризуба 

(княжий символ, семантика і походження якого досі є предметом 

дискусій); романтизація козацтва ("козацький міф", за С. Плохієм); 

героїзація "народних отаманів" доби національно-визвольних змагань 

1917–1921 років – Нестора Махна, Данила Терпила (Отамана 

Зеленого), Никифора Григорієва та інших221111. На локальному рівні 

національні міфи і міфологеми доповнюють місцеві (наприклад, міф 

про хозарське/арабське походження Києва, міф про тюркське/-

половецьке походження Харкова – від середньовічного князівства 

Шарукань, назва якого "збереглася" в місцевому топонімі Рогань). 

                                                 
211 Коваленко С. С. Чорні Запорожці: історія полку: [історичний нарис] / 

Коваленко Сергій. – Київ: Стікс, 2012. – 363 c.: іл. – (Події та звершення; кн. 3). 

Коваль Р. М. Отаман Зелений: Історичний нарис / Коваль Роман. Бібліотека 

Історичного клубу "Холодний Яр". К.: Історичний клуб "Холодний Яр"; 

Кам’янец-Подільський: ПП "Медобори-2006", 2011. 464 с. (Серія "Отаманія ХХ 

століття". Кн. 3). Плохій С. Козацький міф. Історія та націєтворення в епоху 

імперій: монографія / Плохій Сергій. К.: Laurus, 2013. С. 65–85. 
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Міфи і міфологеми відрізняються від наукових гіпотез тим, що 

їм емоційно приписується непритаманна роль або зміст. Наукова 

гіпотеза лишається предметом обговорення і доведення в межах 

вузького кола академічних вчених, тоді як міфи і міфологеми 

призначені для широкого громадського вжитку221122. Спрямованість на 

суспільні групи в межах однієї держави або декількох держав 

зумовлює наявність наперед заданих символічних категорій, що 

становлять уявну або реальну цінність для відповідної цільової 

аудиторії. 

Історичні міфи і міфологеми засновані на певних уявних або 

документально підтверджених фактах, які тлумачаться упередже-но, 

емоційно і спрямовані на обстоювання ідеологічної складової (в 

українському випадку – легітимації або комуністичного режиму, або 

суверенної національної держави). Можна погодитися з Р. Демчуком, 

який зауважує: "Загалом міф характеризується низкою специфічних 

компонентів: картиною світу у вигляді концептуалізованої соціальної 

істини; точкою відліку у часі, яка, як правило, виступає знаковою 

(тріумфальною або травматичною) подією витоку національної 

історії і культури; образом майбутнього "золотого віку", 

спроектованого у минуле; опозицією "Ми – Вони", аналогічною 

протистоянню Добра і Зла"221133. Аксіоматична проективність 

історичних міфів і міфологем відбивається на до-поміжних чинниках 

– політичній ідеології, релігійних канонах, культурних зразках. Їх 

тлумачення перебуває в позанауковій площині. Наукову складову 

заміщають спекулятивні емоційно-чуттєві категорії (ностальгія, 

ейфорія, "дух часу", "совість нашої епохи" абощо). 

Історичний міф не лише тяжіє до віктимності, історичного 

сентименту, але є замісником об’єктивного знання на користь 

                                                 
212 Костюк І. Міфологема: історія поняття в науковому дискурсі / Костюк 

Ірина. URL: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/22/38.pdf 
213 Демчук Р. В. Гуманітарні стратегії "донбасизації" України / Демчук 

Руслан. 

URL::http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12161/Demchuk_Human

itarni_stratehii_donbasyzatsii.pdf; Див. також: Демчук Р. В. Метаморфози 

міфологічного / Демчук Руслан. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/-

handle/123456789/12330/Demchuk_Metamorfozy_mifolohichnoho.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12161/Demchuk_Humanitarni_stratehii_donbasyzatsii.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12161/Demchuk_Humanitarni_stratehii_donbasyzatsii.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12330/Demchuk_Metamorfozy_mifolohichnoho.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12330/Demchuk_Metamorfozy_mifolohichnoho.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12330/Demchuk_Metamorfozy_mifolohichnoho.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ідеологічно вмотивованого уявного образу події, постаті, епохи. 

Промовистими прикладами є міфи про "особливу путь", пов’язані 

з ідеологією диктаторських суспільств (сталінський СРСР, гіт-

лерівський Третій Райх, Італія доби Б. Муссоліні, франкістська 

Іспанія та ін.). В українському випадку йдеться про радянську 

добу, часи "будівництва комунізму", організації суспільства 

"рівних". Поруч з національними історичними міфами, покли-

каними консолідувати (або, навпаки, посіяти розбрат) спільноту на 

вищому рівні, функціонують місцеві історичні міфи. Їх при-зна-

чення – символічний супровід регіонального наративу, який впи-

сується в потрібний ціннісно вмотивований історичний дискурс. У 

свою чергу, регіональні наративи додаються до великого наративу 

в процесі "відкриття" національної історії, відновлення історичної 

"правди", переоцінки загальноприйнятих цінностей. 

Історичний міф стає інструментом упровадження певної сис-

теми поглядів і за доби Постмодерну все ще виступає засадничим 

елементом національної ідеології і постання політичної нації. Він 

творить альтернативну реальність на догоду певним політичним 

партіям, організаціям, рухам. У відкритому суспільстві з відносно 

рівним доступом до різних джерел інформації відбувається мере-

жева "війна" міфів, "переможець" у якій актуалізує панівну 

мнемоісторичну оповідь – його історичний міф, який, попри свою 

імперативність і суб’єктивність, дозволяє витворити ідеологічно 

вмотивоване пояснення минулого і дій тих або інших постатей. 

 В сучасній Україні історичні міфи різного рівня здебільшого 

вживаються в контексті протистояння двох версій великої оповіді 

про минуле – неорадянської/ретроспективної і націоцентрич-

ної/перспективної. Українське суспільство двічі (у 2004 і 2014 

роках) відкидало неорадянський ґранд-наратив на користь 

націоцентричного. Попри те, що радянські традиції у діяльності 

адміністративно-бюрократичного апарату залишилися, низовий 

запит на "перезавантаження" системи підживив низку альтер-

нативних локальних історичних міфів – галицький міф про україн-

ський П’ємонт ("відродження України почалося зі Львова"), міф 

про "русскій Донбас" (який "ніхто не поставить на коліна"), міф 

про "споконвічно руській Крим" ("повернення на батьківщину"), 
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харківський міф про "Першу столицю" (без уточнення, якої саме 

України, адже це призведе до його логічного розвінчання. – 

Ю. Ш.) тощо221144. Спільним знаменником наведених міфів, як 

правило, є їх відцентрова (партикуляристська) риторика, запере-

чення києво-центричного національного історичного наративу, 

направленість проти єдиної суверенної соборної унітарної України 

і її столиці як знакового символа. 

Точкою відліку більшості українських історичних міфів є доба 

Київської Русі (час розбудови першої легітимної з точки зору 

міжнародного визнання централізованої держави на теренах 

України). Навколо києво-руської спадщини дотепер триває 

інформаційна війна адептів Русского міра і прихильників україно-

центризму. Як зазначає Марат Закіров: "Незважаючи на тривалу 

історію створення та використання міфів, що за даними істориків, 

археологів і етнографів супроводжують людство від часів заро-

дження розумово мотивованої поведінки, проблема не тільки не 

втрачає своєї актуальності, але і набуває нових якісних харак-

теристик і наповнюється новим модерним змістом"221155. Ура-

ховуючи той факт, що значна частина документів не збереглася, а 

левову частку тих, що залишилися, привласнила Москва, цей 

історичний період супроводжується багатьма маніпулятивними 

оцінками, переважно пов’язаними з прагматичним вбудовуванням 

історії України в російський імперський контекст ("Київ – мати 

                                                 
214 Костюк І. Міф як соціокультурний феномен: функціональне 

навантаження / Костюк Ігор. URL: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/-

pdf_visnyk/21/35.pdf; Потапенко Я. Політизація історичної пам’яті про Другу 

світову війну / Потапенко Ярослав. Політичний менеджмент. 2011. №1. С.112–

120. Єфіменко Г. Міфи та факти про "першу столицю України" / Єфіменко 

Геннадій. URL: http://www.historians.in.ua/index.php/en/dyskusiya/1101-hennadii-

yefimenko-mify-ta-fakty-pro-pershu-stolytsiu-ukrainy; Рябчук М. Перевинайдення 

Галичини: від імперської вигадки до постімперської міфотворчості . URL: 

https://zbruc.eu/node/34476; Kappeler A. Ukraine and Russia: Legacies of the imperial past 

and competing memories. URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/-Kappeler_Andreas/-

Ukraine_and_Russia_Legacies_of_the_imperial_past_and_competing_memories__en.pdf 
215 Закіров М. Міф як засіб інформаційного впливу та інструмент політичної 

комунікації / Закіров Марат. URL: http://nbuviap.gov.ua/-index.php?-

option=com_content&view=article&id=3527:mif-yak-zasib-informatsijnogo-vplivu-ta-

instrument-politichnoji-komunikatsiji&catid=81&Itemid=415 
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міст руських", "збирання земель руських", "руська спадщина" з 

паралельним ототожненням термінів "руський" і "русскій"). Досто-

вірність понять і подій перекреслена ідеологічною доцільністю. 

Пафосне відкриття пам’ятника князю Володимиру 4 листопада 

2016 року на Боровицькій площі в Москві (якої за його воло-

дарювання фізично не існувало) – яскравий приклад "загравання" з 

історією221166. 

Нове полемічне "прочитання" міфів про "спільну колиску" і 

"один народ" в контексті останніх подій (російсько-українська 

війна в Криму і на Донбасі, участь РПЦ МП у підтримці бойовиків 

НЗФ, нещодавнє надання Томосу про автокефалію УПЦ, загроза 

розколу православного світу і ізоляції РПЦ МП, розірвання 

Україною Угоди про дружбу і співпрацю з РФ) – наочний приклад 

осучаснення міфологічного контенту на догоду політичним інте-

ресам колишньої метрополії. В цьому контексті вагоме місце посі-

дає не лише ностальгічне пригадування "славетних часів", "істо-

ричної справедливості", але й емоційно-акустичне вербальне поле, 

яке шляхом пропаганди і самонавіювання усуває на маргінес 

реальні проблеми сьогодення, натомість цілеспрямовано підносячи 

уявне "героїчне" минуле як елемент ушляхетнення власної історії і 

єднання суспільства навколо "канонічного" наративу. Емоційне 

пригадування минулого призводить до функціонування "про-

тезної" пам’яті, в основі якої лежать метанаукова раціоналізація, 

національний нарцисизм, вибірковість і телеологія221177. 

Польський історик Єжи Топольські підкреслює: "Категорія 

піднесеного, на мій погляд, є необхідною для розуміння історичної 

нарації, адже вона представляє певне відношення людей (не лише 

істориків) до минулого, що полягає у відчутті стосовно нього 

чогось іншого, аніж стосовно дійсності, в якій ми живемо, відчутті 

                                                 
216 Церемония открытия памятника св. равноап. великому князю Владимиру 

на Боровицкой площади в Москве / відео РПЦ МП. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=JK3tPd0N05M 
217 Грыцкевіч В. Гісторыя і міфы: манаграфія / Грыцкевіч Валянцін. – Мінск: 

БелФранс, 2000. C. 8–9, 34–36, 154. Лозовий В. С. Відродження історичної 

пам’яті як інструмент відновлення української ідентичності на Донбасі. URL: 

http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Lozovuy_vidrodzhennya-24f77.pdf 
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якоїсь категоріальної різниці. Минуле ми бачимо передовсім у 

його загальних обрисах, воно позбавлене повсякдення і рутини"221188. 

В українському випадку функціональна категорія сентименталь-

ного, піднесеного, ба навіть ейфорійного в сприйняття історичного 

минулого і творенні новітньої міфології обумовлена травматичним 

досвідом "гарячої пам’яті" – пантеоном Небесної Сотні, збройним 

протистоянням російським окупаційним військам і незаконним 

збройним формуванням у окремих районах Донецької і Луганської 

областей.  

В українському суспільстві сформувався низовий запит на 

позитивну історичну риторику, яка поєднує успішний досвід 

минулого з актуальними цілями сьогодення. В той же час, на нашу 

думку, існує серйозний ризик націонал-романтичного "прочитан-

ня" минулого, яке замість сприяти порозумінню і спільному дер-

жавотворенню натомість проводить "демаркаційні лінії" за етніч-

ною, мовною, релігійною ознакою. 

В інформаційному полі України останніми роками націо-

нальні міфи витісняють неорадянські. З іншого боку, політична 

боротьба, популізм і демагогія провідних гравців напередодні 

президентських і парламентських виборів 2019 року раз-по-раз 

реанімують призабуті гасла й історичні міфи русофільського 

кшталту. Останні поширюються не лише через ЗМІ, а й через 

священиків і паству УПЦ МП (в окупованих містах Донбасу вони 

беруть участь у комеморативних практиках і відкрито підтри-

мують бойовиків НЗФ. – Ю. Ш.). Як слушно зазначає О. Гойман, 

"Загалом російська модель міфотворчості копіює радянську. Та-

кож простежується існування зовнішніх і внутрішніх міфів. Перші 

з них мають створити позитивний образ Російської Федерації у 

світі як сильної могутньої держави, що входить до трійки світових 

лідерів; а другі вдовольняють ментальні особливості росіян, пере-

конуючи їх у власній обраності та перевазі усього російського, а 

значить, і православного. Месіанська ідея втілюється через 

ототожнення усього російського з православ’ям і православним, 

                                                 
218 Топольські Є. Як пишеться і розуміється історія / Топольські Єжи. URL: 

http://history.org.ua/LiberUA/IstMif/IstMif.pdf 

http://history.org.ua/LiberUA/IstMif/IstMif.pdf


         Розділ 2   РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ … 

 
168 

фактично визнаючи росіян останніми "захисниками" власної віри. 

Тобто новітня тоталітарна російська міфологія підживлює 

шовіністичні настрої та деструктивні почуття, балансуючи на 

дієвій антиномії "ми–вони". При цьому "вони" – це "загниваючий 

Захід" зі своєю розбещеною культурою, а "ми" – Богом обрані 

особливі росіяни, так би мовити останній оплот православної 

віри"221199. Попри відверту надуманість і спекулятивність подібних 

тверджень вони мають неабияку популярність завдяки невпинній 

інформаційно-пропагандистській компанії, яка ведеться на всіх 

контрольованих Кремлем ресурсах з розрахунком на традиційну 

схильність народів до етноцентризму. 

Наріжним елементом війни пам’ятей, яка супроводжується 

протистоянням неорадянської і національної міфологій, є питання 

статусу Києва (і, опосередковано, десакралізації міфологеми 

"Москва – Третій Рим"). Взаємини Києва і Москви у історичній 

ретроспективі створили підґрунтя для низки міфів національного і 

місцевого рівня. Вважаємо за доцільне погодитися з міркуваннями 

В. Доценка: "В історичній пам’яті сформувався величний образ 

середньовічного Києва – сакрального міста, столиці слов’янського 

світу, столиці Русі-України. Основу образу складала дуалістична 

паралель міста з вічними містами-символами – столицями хрис-

тиянства: Київ – Константинополь, Київ – Єрусалим. Як відомо, місь-

кий простір Києва формувався за образом Константинополя, який, у 

свою чергу, забудовувався, маючи ідеалом інше священне місто – 

Єрусалим. Київські будівлі, споруджені за Володимира і Ярослава 

Мудрого, знаходили прямі аналогії в архітектурі й семантиці 

міського простору Константинополя. Пам‘ять про Київ як про 

спадкоємця Константинополя дійшов до сучасності завдяки архі-

тектурним спорудам, які символізують собою Русь-Україну"222200. 

Концепція Києва як "Другого Єрусалиму" ("Європейського 

                                                 
219 Гойман О. Реінкарнація радянських міфів у сучасній інформаційній війні/ 

Гойман Ольга. URL: http://dspu.edu.ua/filos_lud/wp-
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Єрусалиму") сьогодні згадується журналістами, політиками, полі-

тологами, релігієзнавцями в контексті надання Вселенським 

патріархом Варфоломієм І Томосу про автокефалію Української 

Православної Церкви, що руйнує релігійні засади Русского міра і 

кладе край "русскій православній цивілізації"; понад те, рішення 

Вселенського патріарха і роз’яснювальні коментарі членів 

Священного Синоду акцентують увагу на неканонічності самої 

Російської Православної Церкви. Це ставить під сумнів всю 

русофільську (радянофільську) історичну риторику і міфологію, 

позаяк наріжне питання – правовий статус материнської церкви – 

постає в якісно інших ідейно-ціннісних координатах. 

Українські дослідники виокремлюють наступні події 

вітчизняної історії, що містять високий міфогенний компонент і 

стають предметом численних спекуляцій з боку місцевих і 

закордонних акторів пам’яті: Переяславська угода 1654 року: 

перетворення українських етнічних земель на внутрішню колонію 

Московського царства; українсько-польські воєнні конфлікти 

XVII–XX століть; дипломатичний і збройний чин ОУН і УПА; 

Голодомор 1932 – 1933 років; репресії в Україні в добу Великого 

терору; Друга світова війна 1939-1945 років222211. 

Прикметно, що всі вони пов’язані з вбудовуванням уявного 

минулого українців у історичний простір метрополії (Москов-

ського царства, Російської імперії, СРСР). Йдеться не про 

відсторонене осмислення і усвідомлення травматичного досвіду 

минулого, але про вербальне "вічне повернення" до певного 

міфологізованого образу, постаті, події, символічний статус якої 

задовольняє ситуативні політичні потреби. "Символізм подій, що 

відбувалися тут сотні років тому, мають великий мобілізаційний 

політичний потенціал", – констатує В. Кравченко222222. Туга за Імперією 

має цілком логічне пояснення – кумулятивний ефект пропаганди, 

                                                 
221 Міхненко А., Месюк М. Інтерпретація історії як інструмент 

маніпулятивного впливу на суспільну свідомість / Міхненко Андрій, Месюк 

Микола. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-03(3)/09mamvss.pdf 
222 Kravchenko V. Ukraine and Russia: in search of a divergent future. URL: 

http://www.cicerofoundation.org/lectures/Volodymyr_Kravchenko_Ukraine_and_Russi

a.pdf 

http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-03(3)/09mamvss.pdf
http://www.cicerofoundation.org/lectures/Volodymyr_Kravchenko_Ukraine_and_Russia.pdf
http://www.cicerofoundation.org/lectures/Volodymyr_Kravchenko_Ukraine_and_Russia.pdf
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штучно сформовані комплекси і фобії суспільства, негативна селекція 

(результат декількох воєн і комуністичних репресивно-каральних 

заходів, що їх копіюють на тимчасовому окупованій території Криму 

і Донбасу. – Ю. Ш.) і економічні негаразди перехідного періоду. 

Провина за ці речі апріорно покладається на Київ, на період 

суверенітету України, формуючи "негативну" карту пам’яті про 

вітчизняну історію останніх десятиліть. 

Попри те, що оригінал Переяславської угоди не зберігся, саме 

від 1654 року радянська історична школа вела відлік "братерства" 

росій-ського і українського народів. Понад 300-літня історія 

українсько-російських взаємин містить численні міфи і спе-

кулятивні категорії різного порядку – від подієвих до особис-

тісних: міф про присягу Війська Запорозького на вірність мос-

ковському цареві Олексієві Михайловичу, міф про Полтавську 

битву 1709 року, міф про Велику Вітчизняну війну 1941–1945 

років, міфи про "звільнення" (Балкан, Кавказу, польських земель), 

міф про УПЦ МП як "незалежну" канонічну церкву та інші. 

Російсько-український міфологічний корпус, залучаючи 

релігійний чинник, уявно поділяв міста і регіони на "наші" і "їхні" 

(єзуїтські, уніатські, католицькі, прозахідні). За ментальною 

мапою історичної пам’яті русофільського зразка здебільшого пра-

вославні Київ, Чернігів, Харків, Полтава та інші міста Ліво-береж-

ної України і Подніпров’я належать до "канонічного" простору, 

тоді як переважно уніатські ("неканонічні") Львів, Тернопіль, 

Івано-Франківськ та інші міста Правобережної України стають 

об’єктами звинувачень, навішування ярликів і стереотипів. На 

вістрі історичних маніпуляцій і обвинувачень опиняється особа, 

інститут, організація, структура чи держава, яка ставить під сумнів 

"правильну" версію минулого (ворожі Росії Ватикан, Пентагон, 

Президент Порошенко, українські націоналісти, "розкольники 

Філарета", "галицькі русофоби"). Відтак, актуалізовані історичні 

міфи створюють фактологічне тло для політичних міфів ("гло-

бальна змова проти Росії") і культурно-релігійних стереотипів 

("канонічність російської і не канонічність української церков"). 

Російська історична міфологія маніпулює великодержавними 

ідеологіями Польщі, Румунії й Угорщини в контексті прига-
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дування ними "втрачених земель", що їх "споконвіку" замешкали 

представники відповідних народів. Штучне роздмухування проб-

лематики історичних "боргів" і "пригадування" відповідних фактів 

минулого вже сьогодні створює цілком конкретні конфліктні 

прецеденти (прискорена роздача угорських паспортів на Закар-

патті, сюжети про "румунську" Бессарабію, "польські землі" на 

Волині в медіа дискурсі цих держав). В мас-медіа циркулює ідея 

"федералізації України", апологети якої посилаються на відпо-

відний досвід "державного будівництва" – Донецько-Криворізьку 

Радянську Республіку, перевернутий прапор якої став прототипом 

"державного прапору" т. зв. "ДНР", а також інші маріонеткові 

"народні республіки" (Українську Народну Республіку Рад, 

Одеську народну республіку, Радянську Соціалістичну Республіку 

Тавриди)222233. 

Сьогодні мнемоісторичні дискусії здебільшого відбуваються 

навколо ідей і атрибутів самостійної України (текст національного 

гімну, кольори державного прапору, походження Тризуба) і 

стигматизації (зумисної вербально-символічної дискредитації. – 

Ю. Ш.) їх прихильників як "мазепинців", "петлюрівців", "бан-

дерівців", "самостійників". У жорсткішій пропагандистській 

риториці – "неонацистів", "майданутих", "укрофашистів". У той же 

час плекається забуття "незручних" фактів минулого – отруєння 

Б. Хмельницького, спалення Батурина і кривава розправа над його 

мешканцями російськими військами за наказом Петра І, ліквідація 

Запорозької Січи Катериною ІІ, закріпачення українського 

селянства, участь солдат Червоної Армії і працівників радянських 

спецслужб у придушенні національного руху на західно-

українських землях у 1945–1960 роках ХХ століття, свідоме зни-

щення української інтелектуальної і політичної еліти від 20-их до 

80-их років ХХ століття ("розстріляне відродження", 

                                                 
223 Судинович С. Історичні ретроспективи українського сепаратизму: 

Донецько-Криворізька радянська республіка / Судинович Сергій. Переяславський 

літопис. 2016. Вип. 10. С. 37, 40. Турченко Ф., Турченко Г. Проект "Новоросія" і 

новітня російсько-українська війна / Турченко Федір, Турченко Галина. Київ: 

Інститут історії України НАН України, 2015. С. 8–11. 
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"шістдесятники", вбивства С. Петлюри, Є. Коновальця, П. Скоро-

падського, Л. Ребета, С. Бандери)222244. 

Серйозну базу історичних міфів містить огляд українсько-

польських взаємин останніх декількох століть. Міфогенний ресурс 

пов’язаний з національними змаганнями українців і поляків, 

характеристикою їх історичних прагнень і знакових постатей, при-

гадуванням "золотої доби"222255. Найвідомішими міфами українсько-

польської спільної історії є міф про Велику Польщу ("від моря до 

моря"), міф про участь УПА в геноциді євреїв Галичини і поляків 

Волині, міф про "польський Львів", квазінауковий міф про 

українських козаків як "голоту", "грабіжників", "злидарів", 

"п’яничок"222266.  

Якщо українсько-російські історичні міфи, засновані на 

кількасот літній державній традиції, функціонально доповнюють 

"гарячу" пам’ять (пригадування знаменних подій ХХ – початку 

ХХІ століть), що її супроводжує полярна агітаційно-пропаган-

дистська риторика, то в українсько-польському випадку пере-

важно йдеться про міфи стосовно подій XVI-XVIII століть і 20–40-

х років XX століття222277. Польська історична пам’ять не продукує 

                                                 
224 Гречило А. Синьо-жовтий чи жовто-блакитний? Міфи про 

"перевернутий" прапор / Гречило Андрій. URL: http://www.istpravda.com.ua/-

articles/2014/01/14/140850/; Десять міфів про Українську революцію. URL: 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-39216782 
225  Zhurzhenko T. Memory Wars and Reconciliation in the Ukrainian-Polish 

Borderlands: Geopolitics of Memory from a Local Perspective / Zhurzhenko Tetiana. URL: 

http://shron1.chtyvo.org.ua/Zhurzhenko_Tetiana/Memory_Wars_and_Recon-

ciliation_in_the_UkrainianPolish_Borderlands_Geopolitics_of_Memory_from_a__en.pdf 
226 Кралюк П. М. Козацька міфологія України: творці та епігони / Петро 

Кралюк; художник-оформлювач О. А. Гугалова. Харків: Фоліо, 2016. С. 354–356. 

Грабович Г. Грані міфічного: образ України в польському й українському 

романтизмі / Грабович Григорій. URL: http://litopys.org.ua/hrabo/hr08.htm 
227 Ісаюк О. Шабля Богуна і 28 панфіловців. Чи варто Україні мірятися 

міфами з Путіним? / Ісаюк Олеся. URL: http://www.dsnews.ua/society/shablya-

boguna-i-28-panfilovtsiv-komu-potribni-istorichni-mifi-10112016160000; Зашкільняк 

Л. Історична пам’ять та історіографія як дослідницьке поле для інтелектуальної 

історії / Зашкільняк Леонід // Україна: культурна спадщина, національна 

свідомість, державність. 2006/2007. №15. С. 857. Зашкільняк Л. Огляд проблем 

спільної (важкої) історії українців і поляків ХХ століття. URL: 

https://ipn.gov.pl/download/1/50106/lZaszkilniak.pdf; Хахула Л. Українсько-

http://www.istpravda.com.ua/articles/2014/01/14/140850/
http://www.istpravda.com.ua/articles/2014/01/14/140850/
https://www.bbc.com/ukrainian/features-39216782
http://shron1.chtyvo.org.ua/Zhurzhenko_Tetiana/Memory_Wars_and_Reconciliation_in_the_UkrainianPolish_Borderlands_Geopolitics_of_Memory_from_a__en.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Zhurzhenko_Tetiana/Memory_Wars_and_Reconciliation_in_the_UkrainianPolish_Borderlands_Geopolitics_of_Memory_from_a__en.pdf
http://www.dsnews.ua/society/shablya-boguna-i-28-panfilovtsiv-komu-potribni-istorichni-mifi-10112016160000
http://www.dsnews.ua/society/shablya-boguna-i-28-panfilovtsiv-komu-potribni-istorichni-mifi-10112016160000
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моралізаторства, територіальних претензій, не обстоює потребу 

"возз’єднання" польських земель, а лише прагне моральної сатис-

факції, відновлення "історичної справедливості" (осуду "злочинів" 

доби Козаччини, ОУН і УПА, в першу чергу, Волин-ської 

різанини)222288. В ній не існує протиставлення регіону (Галичини) 

центрові (Києву), тому її міфогенний ресурс не настільки широ-

кий, як у випадку з "Русскім міром". 

Найбільш запитуваним міфом українсько-польської "важкої" 

історії є міф про Галичину як національний "П’ємонт". Цей регіон 

є спірною територією пам’яті, постаючи з одного боку взірцем для 

сучасної України як носій питомо європейської ідентичності (кон-

солідуюча роль), а з іншого – як "втраченої поляками земля" (нос-

тальгічна роль). Можна погодитися з М. Рябчуком, який зазначає: 

"Впродовж ХХ століття міф Галичини як "українського П’ємон-

ту"…підтримував загальноукраїнську телеологію національного 

визволення і державотворення, зміцнюючи в українцях віру, що 

вони є не історичною аберацією, а таки національною спільнотою 

з давньою ("тисячолітньою") історією та, головне, тривалою тра-

дицією боротьби за незалежність. Міф додавав західним українцям 

почуття певності й самоповаги, покладаючи на них історичну 

місію щодо решти країни, а наддніпрянцям пропонував наочний 

символ національної твердості, солідарності і завзятого опору 

перед розмаїтими ворогами"222299. Очевидні націєтворчі конотації 

цього міфу для українців якісно іншим чином сприймаються 

польським суспільством. Для українців він є елементом самоствер-

дження, прикладом для наслідування, взірцем громадянської 

культури, а для поляків – одним з сюжетів пригадування "золотої 

                                                                                                           
польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни / Хахула Любомир. 

URL: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/.../cgiirbis_64.exe?...; Хахула Л. Стереотипи 

польсько-українських відносин у польській пресі 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ 

ст. / Хахула Любомир. URL: http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/17/790Hahula.pdf 
228 Jasina Ł., Kościński P., Szeligowski D. Obraz Polski w polityce historycznej 

Ukrainy / Raport. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Czerwiec 2017 / Jasina 

Łukasz, Kościński Piotr, Szeligowski Daniel. URL: https://www.pism.pl/-

files/?id_plik=23307 
229 Рябчук М. Перевинайдення Галичини: від імперської вигадки до 

постімперської міфотворчості . URL: https://zbruc.eu/node/34476 

https://zbruc.eu/node/34476
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доби" Річі Посполитої, частиною ностальгічної національної 

пам’яті. 

Варто також розглянути історичні міфи, що пов’язують Київ з 

двома іншими проблемними з точки зору символічної побудови 

загальноприйнятної схеми уявного минулого, регіонами – 

Закарпаттям і Кримом. Угорщина традиційно включає Закарпаття 

до свого національного ґранд-наративу, постулюючи наступну 

тезу: сучасна Закарпатська область – це 4 колишні комітати: Унґ, 

Береґ, Угоча, Мараморош; вони мають 12 століть "спільної" історії 

з Угорщиною. Відповідно, робиться висновок про те, що регіон 

заслуговує більших прав, аж до широкої національно-культурної 

автономії і виходу зі складу України. Ця ситуація активно 

використовується місцевими проугорськими колами та їх росій-

ськими однодумцями для просування ідеї "автономії" з кінцевою 

метою утворення "Закарпатської народної республіки"223300. Серед 

іншого, пригадується обласний референдум, проведений в грудні 

1991 року, на якому 78% населення проголосувало за надання 

регіонові статусу самоврядної території. Додатковий конфлікто-

генний мнемоісторичний ресурс містить русинське питання, що з 

площини культурно-етнографічної, завдяки злагодженій інфор-

маційній кампанії російських і угорських джерел, може перейти в 

площину політичну з відповідним перетворенням сучасного субет-

носу на носія відцентрових прагнень і антиукраїнських настроїв 

(за взірцем "народу Донбасу")223311. 

Кримське питання зачіпає національну міфологію трьох 

народів – кримськотатарського, українського і російського. Попри 

міжнародно визнаний правовий статус півострова, його уявне 

минуле стає, не в останню чергу через конфлікт наративів, пред-

метом гострих суперечок і рясніє міфами переважно російського 

походження на кшталт безапеляційного твердження "Ісконно 

                                                 
230 Закарпатская область потребовала у Киева автономии. URL:: 

https://lenta.ru/news/2016/04/07/zakarpatye/; Історик Сергій Федака про угорський 

сепаратизм на Закарпатті. URL:: http://anons-zak.com.ua/politika/25850-storik-sergy-

fedaka-pro-ugorskiy-separatizm-na-zakarpatt.html 
231 Федака С. Русини: етнонім і його наповнення / Федака Сергій. URL: 

http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/7-1493112702.pdf 

https://lenta.ru/news/2016/04/07/zakarpatye/
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русская земля"223322. Зміст, що приховується за ним, покликаний вип-

равдати факт окупації і анексії Криму з боку РФ. Водночас, воно 

акцентує увагу на пригадуванні "короткої" історії – від 1783 року 

(приєднання до Російської імперії. – Ю. Ш.), і обумовлює "забут-

тя" інших епох, що не пасують жаданій версії минулого (грецької, 

генуезької, татарської). Тези про "сакральний", "цивілізаційний" 

статус Криму заперечують конвенціональну версію його 

минулого, реанімуючи старі імперські традиції й стиль колонізації, 

радше притаманний Новому часу, аніж цифровому суспільству233. 

"Кримський міф" ставить під сумнів і легітимність влади Центру 

(Києва), і доцільність місцевих історичних міфів, оскільки висту-

пає ідейною засадою іншого ірраціонального порядку – реінкар-

нації Російської імперії. 

Напровесні 2014 року, коли стало зрозуміло, що вплив нео-

радянських історичних міфів на українське суспільство зійшов 

нанівець і виникла реальна загроза втрати ключового домініону, 

колишня метрополія вдалася до відкритої збройної агресії і 

окупації Криму і частини Східного Донбасу. Було запущено меха-

нізм руйнування цілої системи міфів, покликаних уявно "лучити" 

українців, білорусів і росіян починаючи від міфу про Київ як "мать 

городов русскіх", міфу про "один народ" ("спільну колиску"), міфу 

про "монголо-татарське ярмо" і завершуючи міфом про постання 

України в сучасних кордонах "завдяки" Й. Сталіну, міфом про 

"російську православну цивілізацію", міфом про "русскій" Крим і 

міфом про "Новоросію від Одеси до Харкова". На окупованих 

теренах упродовж останніх 4,5 років послідовно утверджуються 

неорадянські міфи, які поширюються всіма можливими медіа, 

особливо впливаючи на тамтешню молодь, якій змалку прищеп-

люється почуття ненависті до України223344. 

                                                 
232 Любовець О. Фантомні болі Імперії. Чи могла Україна втратити Крим у 

1990-х? / Любовець Олена /  
233 Демчук Р. "Кримський міф" у контексті імперської парадигми Росії / 

Демчук Руслана. URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/Demchuk_Ruslana/-

Krymskyi_mif_u_konteksti_imperskoi_paradyhmy_Rosii.pdf 
234 Чим живуть тимчасово неконтрольовані території Донбасу? Особливості 

горизонтальної комунікації мешканців розділеного регіону: Звіт за результатами 
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Події останніх п’яти років створили умови для глибшого 

осмислення і деконструкції українських історичних міфів і 

остаточного відходу від слов’янофільського і москвоцентричного 

бачення минулого. Точкою неповернення стала російсько-україн-

ська війна, яка на теренах Донбасу і Криму точиться вже п’ятий 

рік поспіль. Прикметним чинником зміни акцентів у національній 

міфології стає паралельний перехід до норм і стандартів інфор-

маційного суспільства ("цифрова економіка") і початок Четвертої 

промислової революції (метаінтелект, Інтернет речей, "хмарні" 

сервіси абощо). Міфологічні сюжети стають частиною реклами, 

дизайну сайтів, культурних ініціатив, освітніх проектів. Від симво-

лічного супроводу наративів вони переходять в категорію комер-

ційного ресурсу. 

За цих умов моністична класова риторика гине у жанровому 

різноманітті Постмодерну, а українська інтелігенція помалу навер-

тається до атрибутів ліберальної демократії і стає актором (суб’єктом) 

вільного ринку капіталів, товарів й послуг. Утім, для російської 

політичної еліти Україна лишається "екзистенційним імперативом", а 

українці – "молодшими братами", який треба навернути на "шлях 

істини" і "православної покори". Семантика зверхнього і упередженого 

ставлення до України присутня і в лексиконі новітніх міфотворців: 

"Малоросія", "Новоросія", "держава, що не відбулася", "держава під 

зовнішнім управлінням", "обмежений суверенітет"223355. Україна 

                                                                                                           
дослідження. Київ: Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. С. 27–29. 

Громенко С. Крым Наш. Історія російського міфу. К., 2017. С. 8–9, 202. 

"Новоросія" від Харкова до Одеси: розкритий план Росії щодо виборів президента 

України. URL: https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/novorosiya-vid-harkova-do-

odesi-v-ukraini-rozkrili-plan-rosii-po-vtruchannyu-v-vibori.htm?obozrevatellang=uk 
235 Bogomolov A., Lytvynenko O. A Ghost in the Mirror: Russian Soft Power in 

Ukraine. URL: https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/-Russia%-

20and%20Eurasia/ 0112bp_bogomolov_lytvynenko.pdf; Vushko I. Historians at War: 

History, Politics and Memory in Ukraine / Vushko Iryna // Contemporary European History. 

March 2018. Volume 27. Issue 1. PP. 115. URL: https://www.cambridge.org/-

core/services/aop-cambridge-core/content/-view/F6EC0FA7CF9340ABC135C18470D-

518BF/S0960777317000431a.pdf/historians_at_war_history_politics_and_memory_in_ukra

ine.pdf; Лозовий В. С. Відродження історичної пам’яті як інструмент відновлення 

української ідентичності на Донбасі. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/-

files/Lozovuy_vidrodzhennya-24f77.pdf 

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Russia%20and%20Eurasia/%200112bp_bogomolov_lytvynenko.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Russia%20and%20Eurasia/%200112bp_bogomolov_lytvynenko.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/F6EC0FA7CF9340ABC135C18470D518BF/S0960777317000431a.pdf/historians_at_war_history_politics_and_memory_in_ukraine.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/F6EC0FA7CF9340ABC135C18470D518BF/S0960777317000431a.pdf/historians_at_war_history_politics_and_memory_in_ukraine.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/F6EC0FA7CF9340ABC135C18470D518BF/S0960777317000431a.pdf/historians_at_war_history_politics_and_memory_in_ukraine.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/F6EC0FA7CF9340ABC135C18470D518BF/S0960777317000431a.pdf/historians_at_war_history_politics_and_memory_in_ukraine.pdf
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продовжує бути об’єктом психоінформаційної атаки російських ЗМІ, 

які повсякчас апелюють до історичних подій, прагнучи довести 

хибність її теперішнього зов-нішньополітичного курсу. На противагу 

"бандерівському" (а, отже, втраченому – Ю. Ш.) Києву підносяться 

"трудові" Донецьк і Луганськ, "столичний" Харків, "південна столиця 

Новоросії" Одеса. Прикметно, що ані в польському, ані в румунському, 

ані в угорському випадку не йдеться про монтування локальних міфів 

у цілісний антиукраїнський історичний наратив, а лише про "м’яку 

силу" – культурну дипломатію. 

Точкові "удари" російської пропаганди стосуються не лише 

стратегічних союзників України (США, Канади, Польщі, країн 

Балтії), але й прикметних історичних подій (ключові з них наве-

дені вище. – Ю. Ш.) і постатей (Б. Хмельницький, І. Мазепа, 

С. Петлюра, Є. Коновалець, С. Бандера). Російський інформацій-

но-пропагандистський апарат постійно наголошує на неприпусти-

мості перегляду Києвом "нашої спільної історії", звертаючись зде-

більшого до осіб старшого і середнього віку, індивідуальна нос-

тальгічна пам’ять яких природно пов’язана з радянською добою. 

Спекуляції довкола "переписування" історії отримують підтримку 

з іншого боку кордону (ухвалення в ніч на 1 лютого 2018 року 

польським Сенатом резонансного закону про "Інститут національ-

ної пам’яті – Комісію з розслідування злочинів проти польського 

народу" і деяких інших законів223366). 

Після того, як ідея Новоросії від Харкова до Одеси зазнала кра-

ху, основний маніпуляційний інструментарій застосовується до меш-

канців Донбасу і Криму, де важелі російської пропаганди 

найефективніші і де існує жорсткий акустичний і символічний тиск 

на свідомість тамтешніх мешканців (віщання радіостанцій і телекана-

лів відверто антиукраїнського спрямування, відкриття пам’ятних 

дощок і скульптур на честь бойовиків НЗФ). Покликання на довоєнне 

(до 2013 року) минуле і підживлення патерналістських неорадян-

                                                 
236 Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, 

ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary / Закон. URL: http://ipn.gov.pl/download/1/118267/-

Ustawaz26stycznia2018.pdf 
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ських настроїв частини населення є відверто відцентровими (анти-

унітарними, федералістськими) і вкупі з добіркою міфів про "один 

народ", "спільну віру", "бандери-зацію" України, "неонацистську 

владу в Києві", "укрофашистів" тощо супроводжуються компенсатор-

ним звертанням до "спадщини" попередніх поколінь ("діди воювали", 

"славетна історія перемог", "звитяги Червоної Армії", "все побу-

дували за комуністів", "Сталін – творець сучасної України", "діти 

Великої Перемоги" і т.п.)223377. 

Цільова аудиторія місцевих патерналістських історичних 

міфів – це мешканці великих промислових міст Східної України – 

Харкова, Дніпра, Донецька, Запоріжжя, Луганська, Маріуполя, 

Горлівки. Населення цих теренів ще живе за історичною інерцією 

радянської доби, значною мірою залежачи від російського і 

радянського культурно-інформаційного продукту ("музика дитин-

ства", "старі добрі мультфільми", "кіно нашої молодості"). На 

противагу консолідуючій україноцентричній історичній риториці 

інтелектуальний спадок сучасної російської/-неорадян-ської 

культури демагогічно апелює до ностальгії, до повернення старого 

ладу ("назад у майбутнє"), сприяє зневірі, розчаруванню й знеці-

ненню суверенної державної політики Києва як такої. Ключовим 

елементом формування альтернативної національної міфології 

стає підозра ("агент Заходу", "рука Ватикану", шпигуноманія і 

паранойя). Остання, в свою чергу, призводить до заздрості й 

розбрату. Об’єктивне знання і раціональний аналіз заміщені 

психологічними установками і символічними тригерними точками 

фантомних болів (наприклад, переживання демонтажу кому-

ністичної системи як своєї особистої трагедії; колективна амнезія 

щодо злочинів комуністичної влади, захист комуністичної 

символіки і топоніміки)223388. 

                                                 
237 Fedor J., Lewis S., Zhurzhenko T. War and Memory in Russia, Ukraine and 

Belarus. URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-66523-

8_1.pdf; Яблонський В. М., Здіорук С. І., Токман В. В. та ін. Україна та проект 

"Русского мира" / Аналітична доповідь. URL: http://www.niss.gov.ua/public/File/-
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238 Полянський О. Битви за історію України: від постмодерністських 

інтерпретацій до прямої українофобії / Полянський Олег. URL: http://www.vox-
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Понад те, історична риторика раз-по-раз звертається до ідеї 

"міцних господарників", "трудівників, які годують усю Україну". 

Як зазначає О. Калакура, "формуванню регіональної самосвідо-

мості сприяло панування у радянській літературі й кіномистецтві 

своєрідного міфу про робітничий клас, про пролетарський Донбас. 

Культурний герой у цьому міфі приходить у Донбас, щоб пере-

жити друге народження, перевтілитися у героїчній праці й набути 

нове соціально значиме "Я""223399. Історична динаміка останніх п’яти 

років поклала край цьому довготривалому міфові, встановивши 

чіткий світоглядний і ціннісний поділ – "за" (Україну) чи "проти" 

(України). Амбівалентна ідеологія "України між Сходом і Захо-

дом" (позаблоковий статус, лояльність до інтересів РФ, регіо-

нальний статус російської мови як другої державної) поступилася 

ідеології європейської України, "в сім’ї вольній, новій". 

В умовах російсько-української війни і стрімкого зростання 

морального авторитету ЗСУ та волонтерських організацій зміцнився 

інший міф – про сильного лідера, "тверду руку", що її для частини 

населення України уособлює чинний Президент П. Порошенко. Цей 

міф ідейно заснований на ретроспективному образі міцної виконавчої 

(княжої – Я. Мудрий, королівської – Д. Галицький, гетьманської – 

Б.Хмельницький) влади – легітимного інституту, лояльного до 

атрибутики і кодексу загально-прийнятих цінностей держави-нації. 

Україноцентричні національні й локальні міфи (від трипільського, від 

міфів києво-руської епохи, ранньомодерної і модерної доби – до 

сучасних місцевих міфів "Одеса – Південна Пальміра", "Львів – 

культурна столиця України"), виконуючи суспільну функцію 

                                                                                                           
populi.com.ua/rubriki/politika/bitvizaistoriuukraienividpostmodernistskihinterpretacijdopra

moieukraienofobiieavtorpolanskijoleg; Gyarfašova O. Sonda do historickej pamäti 

slovenskej spoločnosti zaostrena na mladych. URL: https://www.unipo.sk/-

public/media/21957/04%20Gyarfasova.pdf; Райтшустер Б. 16 найбільших міфів 

російської пропаганди про Україну / Райтшустер Борис. URL: https://24tv.ua/-

16_naybilshih_mifiv_rosiyskoyi_propagandi_pro_ukrayinu_n807537; Секо Я. Історичний 

дискурс українських шістдесятників / Секо Ярослав. URL: http://shron1.-

chtyvo.org.ua/Seko_Yaroslav/Istorychnyi_dyskurs_ukrainskykh_shistdesiatnykiv.pdf 
239 Калакура О. Я. Культурні виміри етнополітичної історії Донбасу / 

Калакура Олег. Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2013. 

Вип. 5 (67). С. 145–146. 

http://www.vox-populi.com.ua/rubriki/politika/bitvizaistoriuukraienividpostmodernistskihinterpretacijdopramoieukraienofobiieavtorpolanskijoleg
http://www.vox-populi.com.ua/rubriki/politika/bitvizaistoriuukraienividpostmodernistskihinterpretacijdopramoieukraienofobiieavtorpolanskijoleg
https://www.unipo.sk/public/media/21957/04%20Gyarfasova.pdf
https://www.unipo.sk/public/media/21957/04%20Gyarfasova.pdf
https://24tv.ua/16_naybilshih_mifiv_rosiyskoyi_propagandi_pro_ukrayinu_n807537
https://24tv.ua/16_naybilshih_mifiv_rosiyskoyi_propagandi_pro_ukrayinu_n807537
http://shron1.chtyvo.org.ua/Seko_Yaroslav/Istorychnyi_dyskurs_ukrainskykh_shistdesiatnykiv.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Seko_Yaroslav/Istorychnyi_dyskurs_ukrainskykh_shistdesiatnykiv.pdf
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солідаризації, супроводжують ціннісну тріаду, втілену в формулі: 

"одна церква, одна віра, одна історія"224400. 

Повоєнний Донбас (епіцентр символічної поразки проекту 

"Русскій мір") у міжнародно визнаних кордонах станом на 20 лютого 

2014 року (загальноприйнята дата початку російсько-української 

"гібридної" війни. – Ю. Ш.), цілком ймовірно не повернеться до 

старих русофільських шаблонів і його нове "Я", "постіндустріальну" 

ідентичність ще потрібно буде сформувати на основі конвенційного 

регіонального історичного наративу. Відкладена модернізація 

регіону, що на початку ХХІ століття значною мірою мислить 

категоріями радянської доби і послуговується відповідними міфами і 

штампами, як можна припустити, провадитиметься передусім на 

ціннісно-ідеологічному і мовно-культурному рівні, тоді як суто 

економічні процеси ітимуть на другому плані. 

Нова національна міфологія послуговується україноцентрич-

ним романтично-піднесеним баченням минулого, що за умов 

цифрової економіки і розвитку високих технологій лишається 

ланкою, яка поєднує прагматичне сьогодення і сентиментальне 

минуле. Поступовий відхід від традиційних білінгвальних міфів і 

міфологем перехідного періоду до постмайданного конвенційного 

наративу і державницького бачення минулого покликається до 

ширшого кола акторів пам’яті і множинного різновекторного полі-

логу про уявне минуле. У просторі пам’яті національні й місцеві 

історичні міфи стають символічним ресурсом суспільного 

консенсусу і постання модерної політичної нації. Авторитет 

Центру (Києва) ґрунтується на компромісному історичному 

наративі України-Руси. Місцеві історичні міфи, що не вписуються 

у національний канон, лишаються в статусі "низових" версій 

уявного минулого, не отримуючи значного суспільного розголосу. 

                                                 
240 Грицак Я. Історія і пам’ять: Амнезія, Амбівалентність, Активізація / 

Грицак Ярослав. Україна. Процеси націєтворення: зб. наук. праць / Упор. Андреас 

Каппелер. Пер. з нім. Київ: К. І. С., 2011. С. 374. Судин Д. Національні міфи в 

сучасній Україні / Судин Данило. URL: http://uamoderna.com/md/sudyn-national-

myths; Цаплиенко А. Знание классики приветствуется. URL: 

https://ru.tsn.ua/analitika/znanie-klassiki-privetstvuetsya-413256.html 

http://uamoderna.com/md/sudyn-national-myths
http://uamoderna.com/md/sudyn-national-myths
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РОЗДІЛ 3. 
 

ВЗАЄМНА ДОВІРА – ОСНОВА СУСПІЛЬНОЇ ЗГОДИ 
 

3.1. ВИМОГИ ДО ВЛАДИ І АВТОРИТЕТ ВЛАДИ  
 

У Конституції України, в Частині 2 Статті 5, визначено, що 

"єдиним джерелом влади в Україні є народ". На цьому положенні 

засноване подальше делегування громадянами своєї влади на пар-

ламентських і президентських виборах. У результаті "чинною вла-

дою" стають народні депутати і глава держави. Саме таке ототож-

нення влади і чинних можновладців популярне у вітчизняному медіа-

дискурсі. Однак це вузьке розумінням недобачає інших проявів влади 

у політичному житті. Необхідно торкнутися питання авторитету 

можновладців, обраних на загальнонаціональних виборах, та вимог 

до чинної влади щодо вирішення актуальних проблем і здійснення 

першочергових реформ, проаналізувати інші можливості вираження 

суспільством своїх вимог, зокрема, через протестну участь. 

На основі шкали ставлення до влади  Дж. Рея241 та деяких 

інших макропоказників можна з’ясувати вимоги до влади у широ-

кому розумінні, що обов’язково містить і параметри вибору самих 

громадян, які є "джерелом влади", між свободою і порядком, між 

типами політичного лідерства та між рівнями інституційної 

дисципліни, і отримати уявлення про те, якою українське 

суспільство бачить владу, що користувалася б авторитетом. 

Авторитет влади в Україні у світлі консоціальної моделі. 

Ставлення до влади у вітчизняній науці переважно вимірюється за 

допомогою індикаторів підтримки та довіри щодо конкретних 

політичних суб’єктів/інститутів. Результати подібних замірів під-

тверджують закономірність, відому у політичній науці як вартість 

правління242, згідно з якою підтримка чинної влади має тенденцію 

до спадання з часом (див. Рис. 1): 

                                                 
 Англійською мовою – «attitudes to authority scale». 

241 Ray J. An "attitude to authority scale" // Australian Psychologist, 1971, 

Volume 6, P. 31–50. 
242 Stevenson R. The cost of ruling, cabinet duration, and the “median-gap” model 

// Public Choice, 2002, Volume 113, Issue 1-2, P. 157–178. 
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Рис. 1. "Чи підтримуєте Ви діяльність  

Президента України?", % опитаних 

 
Джерела: Чи підтримуєте Ви діяльність Президента України? 

(динаміка, 2000-2015) // Соціологічне опитування Центру Разумкова. URL: 

http://old.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=67 (дата звернення: 

16.10.2018). Ставлення громадян України до суспільних інститутів, 

електоральні орієнтації (результати соціологічного дослідження) // Прес-

реліз Центру Разумкова. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/socio/-

Press0417.pdf (дата звернення: 16.10.2018). 

 

На Рис. 1 чітко бачимо чотири низхідні тенденції для 

українських президентів періоду 2000 – 2017 рр. Після виборів 

глави держави у 1999 р., рівень його популярності протягом 2000 – 

2004 рр. знизився з 55-60% до 38-39%. Підтримка дій наступних 

президентів України зазнала аналогічних спадів, навіть з ще більш 

драматичною динамікою: протягом 2005 – 2009 рр. з 70-73% до 25-

26%, протягом 2010 – 2013 рр. з 72% до 43%. У 2017 р. підтримку 

діяльності чинного глави держави висловили 43,5%243, що теж є 

нижчим показником, ніж був зафіксований у грудні 2014 р. – 

58,5%. Інший важливий параметр – тривалість переважання під-

                                                 
243 Ставлення громадян України до суспільних інститутів, електоральні 

орієнтації (результати соціологічного дослідження) // Прес-реліз Центру 

Разумкова. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/socio/Press0417.pdf (дата 

звернення: 16.10.2018). 
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тримки над не-підтримкою, який ще називається балансом 

соціальної підтримки. Згідно з даними, поданими на Рис. 1, 

В. Ющенку вдалося його утримувати протягом 4 років, Л. Кучмі  

та П. Порошенку понад 2 роки, В. Януковичу – 1 рік. Дослідження 

соціальної підтримки Парламенту показує, що він користується не 

такою популярністю як президенти в Україні (див. Рис. 2): 

 

 
Рис. 2. "Чи підтримуєте Ви діяльність Верховної Ради України?", 

% опитаних 
 

Джерела: Чи підтримуєте Ви діяльність Верховної Ради України? 

(динаміка, 2000-2015) // Соціологічне опитування Центру Разумкова. 

URL: http://old.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=68 (дата звернення: 

16.10.2018). Ставлення громадян України до суспільних інститутів, 

електоральні орієнтації (результати соціологічного дослідження) // 

Прес-реліз Центру Разумкова. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/socio/-

Press0417.pdf (дата звернення: 16.10.2018). 

 

Як бачимо на Рис. 2, Парламент переважно не підтримується в 

суспільстві. Наприклад, протягом останнього десятиріччя, тобто у 

2008 – 2018 рр., Верховна Рада України (далі – ВРУ) сумарно мала 

підтримку громадян лише близько одного року, натомість в інші 

роки стабільно переважає частка громадян, які не підтримують 

діяльність народних депутатів. 

                                                 
 Л. Кучма ймовірно мав більш тривалу підтримку, однак дані за 1990-ті рр. 

відсутні. 
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Відсутність утвердженого і стійкого парламентаризму в Україні 

є першою і головною перешкодою для перспектив запровадження 

моделі консоціальної демократії. На сьогодні слабкий авторитет ВРУ 

не дозволяє серйозно розглядати консоціацію як перспективу для 

України. Протягом поточної декади ХХІ ст. український Парламент 

постійно має негативний баланс підтримки в суспільстві. Понад те, 

навіть наявний низький рівень підтримки ВРУ продовжує спадати 

(див. Рис. 2), тоді як частка громадян, які не підтримують діяльність 

Парламенту, має тенденцію до зростання. 

Ще один важливий аспект, який не дозволяє зробити консо-

ціальну демократію суспільним дороговказом для втілення в життя 

на українському ґрунті, це наявність міцної президентської складової 

у політичній системі України. Розробник класифікаційного поділу 

парламентських демократій на два типи, з якого власне і взято понят-

тя "консоціальної моделі"244, А. Лійпхарт у своїй статті за 1994 р. 

прямо і ясно зазначав: "Я оминав у своєму аналізі країни з президент-

ською, напівпрезидентською чи іншою формою врядування з подіб-

ним розподілом влад, оскільки ці країни однозначно не підходять до 

моєї дихотомічної класифікації"245. Перевага ж авторитету 

Президента в українському суспільстві над авторитетом Парламенту 

є досить стабільною політико-культурною особливістю сучасної 

України. Це підтверджується цілим рядом довготривалих тенденцій. 

По-перше, починаючи з президентських виборів 1991р. і до 

сьогодні спостерігаються кращі показники виборчої явки на прези-

дентських виборах, ніж на парламентських. На вибори Президента 

України (далі – ПУ) в середньому приходить на 2 – 2,5 млн. 

виборців більше , ніж на вибори до ВРУ. Таким чином, громадяни 

                                                 
244 Lijphart A. Typologies of Democratic Systems // Comparative Political 

Studies, 1968, April, Volume 1, Number 1, P. 3–44. Lijphart A. Democracy in Plural 

Societies: A Comparative Exploration / Arend Lijphart. New Haven : Yale University 

Press, 1977. X, 248 p. Lijphart A. Patterns of Democracy – Government Forms and 

Performance in Thirty-Six Countries / Arend Lijphart. New Haven: Yale University 

Press, 1999. XIV, 351 p. 
245 Lijphart A. On S. E. Finer’s Electoral Theory // Government and Opposition, 

1994, Volume 29, Number 5, P. 623–363. P. 634. 

 Коливання залежать від кількості зареєстрованих виборців (внесених до 

списків), яка змінювалася від 38 204 100 на початку 90-х рр. ХХ ст. – до 
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ділом засвідчують, що більш високо оцінюють важливість саме 

обрання глави держави, ніж народних депутатів. 

По-друге, президенти України довше зберігають позитивний 

баланс підтримки громадян, ніж парламенти. Коли проаналізувати 

пікові періоди динаміки на Рис. 1 і Рис. 2, то впадає у вічі подібність 

двох графіків, особливо в першій декаді ХХІ ст., після чого підтримка 

Парламенту пішла на спад і до сьогодні жодного разу не переважала 

негативного ставлення громадян до своєї діяльності. 

По-третє, порівняння Рис. 1 і Рис. 2 показує, що в Україні в 

період 2000 – 2017 рр. найбільша популярність Верховної Ради 

синхронізується не з парламентськими електоральними циклами, а з 

президентськими. Зокрема, цікавим є феномен несподіваного 

зростання популярності Парламенту IV-го скликання (2002 – 2006) 

наприкінці його каденції (див. Рис. 3): 

 

 
Рис. 3. Рівень підтримки Верховної Ради IV скликання у порівнянні з 

підтримкою глави держави (2002 – 2006 рр.), % опитаних 

                                                                                                           
30 448 424 у жовтні 2014 р. Детальніше див.: Ярема В. Проблема відповідності 

виборчої системи принципам групового і регіонального представництва. 

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

Аналітична доповідь / за ред. О. М. Майбороди. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса 

НАН України, 2016. С. 142–157. С. 154–155. 
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Джерела: Чи підтримуєте Ви діяльність Верховної Ради України? 

(динаміка, 2000-2015) // Соціологічне опитування Центру Разумкова. 

URL: http://old.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=68 (дата звернення: 

16.10.2018). Чи підтримуєте Ви діяльність Президента України? 

(динаміка, 2000-2015) // Соціологічне опитування Центру Разумкова. 

URL: http://old.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=67 (дата звернення: 

16.10.2018). Ставлення громадян України до суспільних інститутів, 

електоральні орієнтації (результати соціологічного дослідження) // 

Прес-реліз Центру Разумкова. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/socio/-

Press0417.pdf (дата звернення: 16.10.2018). 

 

Як випливає з Рис. 3, суспільна підтримка українського 

Парламенту найбільш динамічно зростає з листопада 2004 р. – 

тобто з часу, коли почалися масові виступи проти фальсифікації 

президентських виборів, – і далі синхронно спадає разом із 

зменшенням підтримки Президента. Складно пояснити такий 

скачок соціальної підтримки Парламенту чимось іншим, ніж 

поширенням авторитету глави держави, якого громадяни привели 

до влади наприкінці 2004 р., також і на поточний склад чинної 

Ради. Діяльність останньої восени 2004 р. – взимку 2005 р. не 

відзначалася особливо резонансними кроками, через що могла б 

так зростати її підтримка. 

По-четверте, переважання суспільного авторитету глави дер-

жави над авторитетом парламентарів підтверджується ще одним 

параметром – баченням громадянами ролі Президента у структурі 

політичної влади в Україні (див. Табл. 1): 
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Таблиця 1 

 Відповіді українських громадян на питання:  

"Якою, на Вашу думку, має бути роль Президента в Україні?" 

(1994 – 2014 рр.), % опитаних 
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1
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2
0

1
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Президент має бути 
головою Уряду i 
брати на себе всю 
повноту вiдповi-
дальностi за зов-
нiшню та внутрiш-
ню полiтику (як у 
США) 

52,5 47,1 60,1 62,3 56,8 37,2 42 58,3 49,6 52,3 47,9 

Президент має 
роздiлити владу з 
Прем’єр-мiнiстром, 
який затверджується 
Парламентом (як у 
Францiї) 

10,3 10,9 6,7 11,2 12,6 29,5 23,9 20 20,1 16,1 26,9 

Президент має бути 
головою держави, 
"символом нацiї" 
без владних пов-
новажень, якi має 
Прем'єр-мiнiстр, 
обраний Парла-
ментом (як в Iталiї 
та ФРН) 

5 7,7 4,1 5,1 8,2 11,8 11 7,7 9,8 12,7 9,1 

Президент Українi 
взагалi не потрiбен 

6,6 5,8 7,1 5,3 5,3 5 7,2 3,7 5,9 5 3,4 

Важко вiдповiсти 24,9 28,5 21,8 15,8 17,2 16,5 15,9 10,3 14,6 13,6 12,6 

Не відповіли 0,7 0 0,1 0,3 0,1 0 0 0 0,1 0,3 0,1 

 
Джерела: Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка 

змін. Соціологічний моніторинг / За ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: 

Інститут соціології НАН України, 2013. – С. 463. Таблиці 
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моніторингового опитування "Українське суспільство-2014" // Інститут 

соціології НАН України. URL: http://i-soc.com.ua/files/u/US-2014.pdf (дата 

звернення: 14.11.2017). 

 

Дані Табл. 1 засвідчують, що українські громадяни хотіли б 

довірити важливу політичну роль головування в уряді більш 

авторитетному для них главі держави, а не Прем’єр-міністру, який 

настановляється волею менш авторитетного, з точки зору гро-

мадян, Парламенту. Відповідно до 11 замірів Інституту соціології 

НАНУ, громадська думка підтримує роль Президента як очільника 

уряду – незмінно протягом 1994 – 2014 рр., а у 6 замірах підтримує 

абсолютною більшістю громадян (понад 50%). 

Іншим методом оцінки ставлення до влади є так звані 

рейтинги довіри, які часто оприлюднюються у ЗМІ і постійно 

засвідчують недовіру громадян до політичних інститутів та кон-

кретних можновладців. Наприклад, до вищого законодавчого 

органу недовіру виявляють 78,5% громадян, що, серед усіх пере-

лічуваних наприкінці 2017 р. під час опитування об’єктів, є найви-

щим показником недовіри – вищим навіть, ніж недовіра до росій-

ських ЗМІ246. Не вдаючись до поглиблення аналізу динаміки рівнів 

недовіри, зафіксованої різними соціологічними агенціями, тут 

лише варто зауважити, що доречність їх використання викликає 

сумніви. 

Перш за все, на відміну від підтримки діяльності, довіра – 

категорія, що позначає емоційну реакцію247, яка виникає не в 

результаті безпосередніх дій можновладця щодо громадянина, а за 

посередництва мас-медіа, які подають в основному негативну 

інформацію (див. Рис. 4 і 5): 

                                                 
246 Українське суспільство за 25 років: динаміка деяких соціальних 

показників // Київський міжнародний інститут соціології. Прес-релізи та звіти. 

URL: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=732&page=6 (дата 

звернення: 16.10.2018). 
247 Barbalet J. Social emotions: confidence, trust and loyalty // International 

Journal of Sociology and Social Policy, 1996, Volume 16, Issue 9/10, P. 75–96. 
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Як бачимо на Рис. 4–5, щодо парламентарів негативне вра-

ження формують саме мас-медіа, оскільки на питання "Чи 

зверталися Ви коли-небудь до депутата Верховної Ради України?" 

Рис. 4. «Який тип інформації переважно 

Ви отримуєте про Верховну Раду 

України із засобів масової інформації?», 

% опитаних 

Джерело: Політична культура громадян 

України: стан, особливості, тенденції 

(результати соціологічного 

дослідження) // Національна безпека і 

оборона, 2017, № 3-4 (171-172), С. 53. 

Рис. 5. «Чи зверталися 

Ви коли-небудь до 

депутата Верховної Ради 

України?», % опитаних 

 

Джерело: Політична 

культура громадян 

України: стан, особли-

вості, тенденції 

(результати соціологіч-

ного дослідження) // 

Національна безпека і 

оборона, 2017, № 3-4 

(171-172), С. 11. 
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тільки 8% громадян відповіли ствердно248. В результаті, з березня 

2003 р. до вересня 2017 р. частка тих, хто вважає, що парламент 

взагалі не потрібен, зросла до 20,3%249. Саме тому від практики 

тиражування у публічній сфері подібних соціологічних замірів 

свідомо відмовляються країни Західної Європи і причиною цьому 

власне є прагнення зберегти консолідованість суспільств. Про такі 

приклади йшла мова під час фахової дискусії "Політична культура 

українського суспільства і стан парламентаризму на сучасному 

етапі" наприкінці 2017 р.: "До нас нещодавно приїжджали 

делегації Парламентів Ірландії і Шотландії, – зазначила керівник 

Прес-служби Апарату ВРУ І. Кармелюк. – Коли ми запитували їх, 

чи проводять вони соціологічні дослідження і на якому рівні 

довіри в них знаходяться їхні Парламенти, вони сказали: "Такі 

дослідження ми не проводимо, тому що це небезпечно. Ніхто не 

хоче про це знати". І їх Парламенти працюють успішно", – 

резюмувала І. Кармелюк250. Крім того, керівник Прес-служби 

Апарату ВРУ вказала на те, що в Україні за роботою Парламенту 

спостерігає 1260 акредитованих кореспондентів, що є вдесятеро 

більше, ніж у згаданих західноєвропейських країнах, де кількість 

парламентських кореспондентів обмежується і складає не більше 

120-ти251. Надмірна критичність оцінок, неповнота, незбалансова-

ність інформації, вже не кажучи про дезінтеграційні кампанії у 

вітчизняному інформаційному просторі (які під час ведення 

                                                 
248 Політична культура громадян України: стан, особливості, тенденції 

(результати соціологічного дослідження) // Національна безпека і оборона, 2017, 

№ 3–4 (171–172), С. 11. 
249 Політична культура громадян України: стан, особливості, тенденції 

(результати соціологічного дослідження) // Національна безпека і оборона, 2017, 

№ 3–4 (171–172), С. 71. 
250 Фахова дискусія "Політична культура українського суспільства і стан 

Парламентаризму на сучасному етапі", 14 грудня 2017 року. Відеозапис (1:32 – 

1:33 хв). // Пряма трансляція користувача razumkov centre. URL: 

https://youtu.be/yq_zQeHSfGU (дата звернення: 16.10.2018). 
251 Фахова дискусія "Політична культура українського суспільства і стан 

Парламентаризму на сучасному етапі", 14 грудня 2017 року. Відеозапис (1:32 – 

1:33 хв) // Пряма трансляція користувача razumkov centre. URL: 

https://youtu.be/yq_zQeHSfGU (дата звернення: 16.10.2018). 
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гібридної війни потребують окремих досліджень), також можуть 

впливати на рівень довіри до політичних лідерів та інститутів. 

Україна має співмірний колоніальний досвід, і через мовну близь-

кість, подібно до згаданих країн, відчуває на собі інформаційний 

вплив колишньої метрополії. 

По-друге, визначення довіри до складних політичних явищ, 

таких як, наприклад, інститут парламенту, з якими пересічний 

респондент, зазвичай, слабко обізнаний, є нерелевантним дослід-

ницьким інструментом. Стосовно ж індикаторів авторитету влади 

(чи його відсутності), то рівень довіри не підтверджується більш 

надійним показником – підтримкою на виборах. Приклад: у 

2014 р. П. Порошенка обрали Президентом 54,7% виборців252, тоді 

як Інститут соціології НАН України у тому ж 2014 р. зафіксував 

частку респондентів, що висловлювали цілковиту чи переважну 

довіру до цього політичного лідера на рівні 33,9%253. Виходить, що 

кожен третій виборець, який прийшов на президентські вибори 

2014 р., щоб відзначити у бюлетені своє волевиявлення "за" П. По-

рошенка, висловлював недовіру цьому політику. Таким чином, 

рівень довіри не доводить також і свою валідність. 

По-третє, доречно згадати досі чинну в багатьох аспектах 

радянську політичну "традицію" функціонування неформальних 

інститутів непотизму254, кланів255, "телефонного права"256, блату257, 

                                                 
252 Результати голосування по Україні // Позачергові вибори Президента 

України 25 травня 2014 року. URL: http://www.cvk.gov.ua/-

pls/vp2014/wp300?PT001F01=702 (дата звернення: 14.11.2017). 
253 Таблиці моніторингового опитування "Українське суспільство-2014” // 

Інститут Соціології НАН України. URL: http://i-soc.com.ua/files/u/US-2014.pdf 

(дата звернення: 14.11.2017). 
254 Los M. Red-Collar Crime: Elite Crime in the USSR and Poland // Wilson 

Center working papers. URL: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/-

op216_red-collar_crime_ussr_poland_los_1987.pdf (дата звернення: 16.10.2018). 
255 Pethybridge R. The Social Prelude to Stalinism. London : MacMillan, 1974. 

343 p. Los M. Red-Collar Crime: Elite Crime in the USSR and Poland // Wilson Center 

working papers. URL: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/op216_red-

collar_crime_ussr_poland_los_1987.pdf (дата звернення: 16.10.2018). 
256 Dobek M. Laird R. Perestroika and a "Law-Governed" Soviet State: Criminal 

Law // Review of Socialist Law, 1990, Volume 16, Number 2, P. 135–161. 
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хабарництва258, корупції259, які були досліджені зарубіжними 

вченими К. Джовітом, Р. Леірдом, А. Реном, К. Сімісом, С. Таалас, 

Ф. Фельдбрюгге, Р. Петібріджем та іншими, а також практику 

порушення людських прав і свобод, невиконання норм законів, 

чисто формального функціонування демократичних інститутів та 

імітації здійснення гуманних ідеологічних положень, за якими 

свого часу стояло засноване на силових структурах олігархічне 

панування членів центрального та республіканських комітетів 

комуністичної партії260. Це суперечливий досвід, якого змушене 

було зазнати українське суспільство у ХХ ст. – в останній період 

перед проголошенням незалежності. Його релікти не зникли з 

розпадом Радянського Союзу і також є одним із чинників недовіри 

до влади та публічної сфери в цілому. Тим не менше, відчуження 

громадян від держави все ж поступово долається і починається 

воно з низової ланки уряду, про що, зокрема, свідчать такі дані 

(див. Табл. 2): 

 

Таблиця 2 

 "Чи зверталися Ви за останні 12 місяців до місцевих 

адміністрацій (районних, обласних) щодо розв’язання Ваших 

особистих справ і якою мірою Ви задоволені їх 

розв’язанням?", % опитаних 

 2002 2005 2006 2008 2010 2017 

Не зверталися 90.1 83 83.7 81 83.7 75 

                                                                                                           
257 Rehn A. Taalas S. ‘Znakomstva I Svyazi’(Acquaintances and connections) – 

Blat, the Soviet Union, and Mundane Entrepreneurship // Entrepreneurship & Regional 

Development, 2004, May, Volume 16, Number 3, P. 235–250. 
258 Feldbrugge F. Government and shadow economy in the Soviet Union // Soviet 

Studies, 1984, Volume 36, Number 4, P. 528–543. 
259 Simis K. The machinery of corruption in the Soviet Union // Survey, 1977, 

Volume 23, Issue 4, P.35–55. Simis K. USSR: the corrupt society: the secret world of 

Soviet capitalism. New York : Simon and Schuster, 1982, 316 p. Jowitt K. Soviet 

neotraditionalism: The political corruption of a Leninist regime // Soviet Studies, 1983, 

Volume 35, Number 3, P. 275–297. 
260 Українська Гельсінська Група (1978 – 1982). Документи і матеріали / 

уклад.: О. Зінкевич. Торонто ; Балтимор : Українське видавництво "Смолоскип" 

ім. В. Симоненка, 1983. 998 с. 
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Продовження табл.2 

Зверталися, але 

безрезультатно 

6.1 11.9 10.6 10.7 10.3 12.3 

Зверталися і 

отримали допомогу 

3.4 4.9 5.7 8.2 5.9 12 

Важко відповісти 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.7 

 

Джерела: Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний 

моніторинг / За ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: Інститут соціології 

НАН України, 2010, С. 499. Політична культура громадян України: стан, 

особливості, тенденції (результати соціологічного дослідження) // 

Національна безпека і оборона, 2017, № 3-4 (171-172), С. 71. 

 
Бачимо, що за 15 років – з 2002 до 2017 – на 15% знизилася 

частка громадян, які не зверталися взагалі до безпосередньої щодо 

них регіональної влади. Дані Табл. 2 також показують, що за цей 

же період в 3,5 рази збільшилася кількість результативних звер-

нень до місцевих адміністрацій – таких, які увінчалися успішним 

розв’язанням проблеми громадянина. 

Таким чином, фактом є низька довіра до влади, а також 

нестійка суспільна підтримка народних депутатів України і глави 

держави, з тенденцією до значних позитивних підйомів у час пре-

зидентських виборів і подальшого спадання. Авторитетом все ж 

користується більше Президент, ніж Верховна Рада, хоча вони 

однаково обрані на демократичних виборах: громадяни своєю 

виборчою явкою стабільно засвідчують більшу важливість для них 

обрання Президента, ніж парламентарів і готові доручити керів-

ництво урядом саме главі держави; крім того, на відміну від 

президентів, парламенти останніх трьох скликань вже тривалий 

час (близько восьми років) не мають позитивного балансу 

підтримки в суспільстві. 

І є ще один концептуальний аспект, з позицій якого виглядає 

неможливим втілювати проект під назвою "консоціальна 

демократія". Голанський політолог А. Лійпхарт, що ввів до 

наукового обігу цей термін, починаючи від першого впровадження 



         Розділ 3   ВЗАЄМНА ДОВІРА … 

 
194 

у 1968 р.261, у всіх наступних роботах262 робив спробу узагаль-

нення досвіду парламентських країн протягом чітко визначеного 

часового проміжку, не претендуючи, як колись К. Маркс, на 

побудову соціального ідеалу. До типологій, класифікацій, теорій, 

закономірностей сучасні західні представники політичної науки 

загалом підходять як до дослідницьких інструментів263. Розгляд 

наукової концепції як соціального дороговказу і спроба втілення 

його в життя у комуністичних країнах засвідчили, що на практиці 

неможливо здійснити навіть науково обґрунтовані ідеальні сус-

пільні моделі і що соціальна ціна подібних спроб є надто високою. 

Крім того, на сьогодні теорія А. Лійпхарта вважається 

спростованою. Н. Борман у своїй роботі за 2010 р. наводить пере-

лік емпіричних спростувань і доводить, що не спрацьовує засто-

сування типології нідерландського вченого за межами вибірки, яка 

складалася з конкретних країн на певному історичному етапі264. І 

навіть представник школи європейської політики і спеціаліст з 

питань політичного життя Нідерландів Х. Даалдер (з яким радився 

при розробці консоціальної моделі її автор) у 1996 р. також 

обґрунтував втрату актуальності висновків А. Лійпхарта щодо 

країни його походження, на досвіді якої спочатку і була 

розроблена теорія консоціальної демократії265.  

                                                 
261 Lijphart A. Typologies of Democratic Systems // Comparative Political 

Studies, 1968, April, Volume 1, Number 1, P. 3–44. 
262 Lijphart A. Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration / 

Arend Lijphart. New Haven : Yale University Press, 1977. X, 248 p. Lijphart A. 

Patterns of Democracy – Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries / 

Arend Lijphart. New Haven: Yale University Press, 1999. XIV, 351 p. 
263 Ярема В. Теоретико-ігрові моделі в дослідженнях коаліційного уряду: 

дисертація канд. політ. наук за спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки"; 

Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. Київ : 

[б. в.], 2013, 226 с. 
264 Bormann N.-C. Patterns of Democracy and Its Critics // Living Reviews in 

Democracy, 2010, April, Volume 2, P. 1–14. 
265 Daalder H. The Netherlands: Still a Consociational Democracy? // IHS 

Political Science Series, 1996, Number 33, P. 7–18. 
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Рис. 6. «Які із суспільних проблем непокоять Вас найбільше?», 

% опитаних 
 

Джерело: Які проблеми турбують українців // Київський 

міжнародний інститут соціології. Прес-релізи та звіти. URL: 

http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=772&page=3 (дата 

звернення: 16.10.2018). 
 

Вимоги до чинної влади. Як засвідчують різні соціологічні 

дослідження, громадяни України стабільно вимагають від чинної 

влади вирішувати, насамперед, соціально-економічні проблеми, а, 

віднедавна, також і проблему безпеки. 

Відповідно до результатів опитування, проведеного Київським 

міжнародним інститутом соціології (надалі – КМІС) у травні 2018 р. 

(див. Рис. 6), рівень життя (який включає не лише економічні аспекти) 

громадяни вважають більш пріоритетною вимогою, ніж покращення 

економічної ситуації, а війна, яка триває на Донбасі, з їхньої точки зору 

є втричі важливішою проблемою, ніж інші компоненти безпеки. Згідно 

з даними КМІС, значно менше громадян сьогодні вважає, що мож-

новладцям негайно треба займатися питаннями зовнішньополітичних 

відносин України та внутрішньополітичної ситуації чи вирішувати 

проблему анексії Криму, злочинності, екології, міжнаціональних 

відносин, статусу російської мови. Наприклад, останні дві проблеми 
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непокоять невелику частину суспільства: протягом 2016 – 2018 рр. 

відносини між представниками різних національностей вважають 

актуальною проблемою від 3,5% до 5,1%, а статус російської мови в 

Україні непокоїть від 0,5% до 2,4% відповідно266. 

Безпекові і соціально-економічні проблеми під час опитувань, 

як правило, деталізуються. Наприклад, у вищенаведеному дос-

лідженні КМІС кожну з цих проблем було розділено на дві, і все ж 

респонденти саме їх поставили на перші позиції у 2016, 2017 і 

2018 рр. – серед тринадцяти ідентифікованих проблем267. Подібна 

картина складається також і при наявності ще більш розлогих 

переліків. Наприклад, в опитуваннях соціологічної групи "Рей-

тинг" (далі – СГ "Рейтинг") окремо перераховано такі не нові для 

України соціально-економічні явища, як низькі зарплати і пенсії, 

зростання цін і комунальних тарифів, безробіття, і при цьому 

кожна з них стабільно визнається українськими громадянами як 

найбільш нагальна проблема (див. Рис. 7): 

 
Рис. 7. Найбільш важливі проблеми, які потребують 

негайного вирішення, % опитаних 

                                                 
266 Які проблеми турбують українців // Київський міжнародний інститут 

соціології. Прес-релізи та звіти. URL: http://www.kiis.-

com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=772&page=3 (дата звернення: 16.10.2018). 
267 Які проблеми турбують українців, травень 2018 // Київський міжнародний 

інститут соціології. Прес-релізи та звіти. URL: http://www.-

kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=772&page=3 (дата звернення: 16.10.2018). 
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Джерело: Соціально політична ситуація в Україні, вересень 2018 // 

Соціологічна група "Рейтинг". Дослідження та проекти. URL: 

http://socis.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/09/PRESS_UA_10k_september.pptx 

(дата звернення: 16.10.2018). Соціально політична ситуація в Україні, 

жовтень 2017 // Соціологічна група "Рейтинг". Прес-релізи та звіти. 

URL: http://socis.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/10/- Socis_Prezent_UA_-

2000_october.pdf (дата звернення: 16.10.2018). Соціально політична 

ситуація в Україні, листопад – грудень 2016 // Соціологічна група 

"Рейтинг". Дослідження та проекти. URL: http://socis.kiev.ua/wp-

content/uploads/2016/12/PRESS_UA.pptx (дата звернення: 16.10.2018). 

 

Рис. 7 показує, що дослідження соціологічної групи "Рей-

тинг", подібно до опитувань КМІС, також зафіксувало суспільну 

вимогу абсолютної більшості громадян щодо вирішення проблеми 

воєнного конфлікту на Донбасі. При цьому, проблеми соціально-

економічного характеру, деталізовані у чотирьох проявах, отри-

мали сумарно більшу частку у порівнянні з проблемами націо-

нальної безпеки. Водночас, акценти зроблені на корупції, яка в 

переліку згадується тричі. Її наявність на рівні центральної влади, 

як бачимо на Рис. 7, визнавалася у 2016 – 2017 рр. нагальною 

проблемою 27,5% – 28,3% опитаних. У вересні 2018 р. цей 

показник знизився до 22,3%, проте зросла до 14,9% частка 

громадян, які вимагають вирішення проблеми корупції у 

правоохоронних органах (судах, мiлiцiї, прокуратурi)268. 

Заходи щодо вирішення найгостріших проблем конкретизує 

визначення першочергових реформаторських зусиль, яких повинні 

докласти, на думку громадян, чинні можновладці. Відповідно до 

результатів досліджень громадської думки, проведених у 2016 – 

2017 рр. Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва 

(далі – ФДІ), з-поміж двох десятків реформ громадяни вважають 

першочерговою антикорупційну (див. Табл. 3): 

 

                                                 
268 Соціально політична ситуація в Україні, листопад – грудень 2016 // 

Соціологічна група "Рейтинг". Дослідження та проекти. URL: 

http://socis.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/12/PRESS_UA.pptx (дата 

звернення: 16.10.2018). 
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Таблиця 3.  

"Які з реформ, на Вашу думку, є першочерговими?" 

(сім першочергових реформ з точки зору громадян), 

% опитаних 

 

Перелік необхідних реформ, ранжованих 

громадянами у порядку спадання 

пріоритетності 

% опитаних громадян, які 

вважають реформу 

першочерговою 

травень 

2016 

жовтень –

листопад 2017 

Антикорупційна реформа 55,7 59,5 

Охорони здоров’я 33,4 44,3 

Пенсійна реформа та реформа системи 

соціального захисту 

29,1 35,8 

Реформа органів правопорядку (судів, 

прокуратури, міліції) 

40,1 33,8 

Люстрація чиновників (перевірки та 

можливі звільнення) 

20,1 22,2 

Реформування армії, зміцнення 

обороноздатності  

24,0 21,0 

Освітня реформа 10,1 18,4 

Джерело: Реформи в Україні: громадська думка населення, 

жовтень 2017 р. // Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва. 

Опитування. URL: https://dif.org.ua/uploads/doc/20732230835a-

253fa6b21326.88459034.doc (дата звернення: 16.07.2018). 

Незважаючи на всю гостроту соціально-економічних проблем, 

які, згідно з наведеними вище опитуваннями, потребують негай-

ного вирішення, майже всі економічні реформи суспільство див-

ним чином не визначає як першочергові. Підтримка першочерго-

вості реформ економічного блоку виявились нижчою ніж 10% 

(тому вони не подані в Табл. 3). Наприклад, стимулювання розвит-

ку підприємництва та інвестицій визнали потрібним лише 8,3%, 

реформу енергетичного сектору – 6,9%, фінансового сектору – 

4,3%, податкову реформу – 9,7%, реформу управління державною 

власністю – 3,1% і т. д.269. Серед першочергових соціально-еконо-

                                                 
269 Реформи в Україні: громадська думка населення, жовтень 2017 р. // Фонд 

Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва. Опитування. URL: 

https://dif.org.ua/uploads/doc/20732230835a253fa6b21326.88459034.doc (дата 

звернення: 16.07.2018). 
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мічних реформ, як бачимо у Табл. 3, громадяни називають лише 

покращення соціальної держави в Україні (не завжди виправдане 

фінансово). 

У питанні ж антикорупційної реформи, здійснення якої з 

наближенням чергових виборів бажає щораз більша частка опи-

таних, варто нагадати результати соціологічних досліджень, які 

проводилися всього лиш п’ять років тому. На питання "Наскільки 

Ви згодні або не згодні з тим, що необхідно прийняти на референ-

думі антикорупційний закон, який би дозволяв контролювати 

витрати чиновників і депутатів всіх рівнів, а також членів їхніх ро-

дин і їхніх родичів?", 88% громадян відповідали ствердно: 

повністю згодних було 67,1% та скоріше згодних 20,9%270. 

Виникає питання, чому після того, як чинна влада не тільки прий-

няла відповідний закон (без витрат на проведення референдуму), а 

й зробила так, що він реально виконується у нещодавно запро-

вадженій системі подання електронних декларацій (портал 

https://declarations.com.ua/), майже дві третини респондентів і далі 

ставлять антикорупційну реформу попереду змін в економіці. 

Адже останні поступово вирішували б і такі важливі проблеми, як 

рівень життя, оплати праці, безробіття та інші. 

Відносно підтримки тої чи іншої реформи різні соціологічні 

служби подають інколи дуже різні цифри. Наприклад, щодо 

реформи системи охорони здоров’я, визначеної громадянам 

другою за першочерговістю, опитування ФДІ та СГ "Рейтинг" є 

суттєво відмінним (див. Табл. 4, Рис. 8 і Рис. 9): 

 

 

 

 

 

 

                                                 
270 Думки населення України щодо контролю корумпованoсті депутатів та 

чиновників // Київський міжнародний інститут соціології. Прес-релізи та звіти. 

URL: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=164&page=3&t=13 (дата 

звернення: 16.10.2018). 
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Таблиця 4. 

 Порівняння досліджень підтримки медичної реформи 
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23 

жовтня – 

5 листо-

пада 

2017 р. 

Від  

18 

років 

1614 

осіб 

Репре- 

зента- 

тивна 

Чи підтримуєте Ви 

медичну реформу, 

яка планується 

запроваджуватися 

в Україні? 

"Так", 

"Частково так, 

а частково – ні", 

"Ні" 

С
Г

  
"
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Е

Й
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"

 

5 – 11 

жовтня 

2017 р. 

Від 

 18 

років 

2000 

осіб 

Репре- 

зента- 

тивна 

А як Ви ставитеся 

до цих реформ – 

підтримуєте чи ні? 

Медична реформа. 

"Так, повністю 

підтримую", 

"Деякі 

положення 

підтримую, 

деякі – ні", 

"Не підтримую 

зовсім" 

 

 

Джерела: Ставлення українців до медичної реформи, жовтень 2017 

р. // Соціологічна група "Рейтинг". Дослідження та проекти. URL: 

http://socis.kiev.ua/ua/2017-10-1/ (дата звернення: 16.07.2018). Реформи в 

Україні: громадська думка населення, жовтень 2017 р. // Фонд 

Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва. Опитування. URL: 

https://dif.org.ua/uploads/doc/20732230835a253fa6b21326.88459034.doc 

(дата звернення: 16.07.2018). 
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Так

31%

Частково 

так, а 

частково –

ні

33%

Ні

28%

Важко 

відповісти

8%

Скажіть, чи підтримуєте Ви 

медичну реформу, яка планується 

запроваджуватися в Україні?

 
Рис. 8. Опитування СГ «Рейтинг», %  

Джерело: Ставлення українців до медичної реформи, жовтень 2017 

р. // Соціологічна група «Рейтинг». Дослідження та проекти. URL: 

http://socis.kiev.ua/ua/2017-10-1/ (дата звернення: 16.07.2018). 

 

Так, 

повністю 

підтримую

8%

Деякі 

положення 

підтримую, 

деякі – ні

39% Не 

підтримую 

зовсім

41%

Важко 

відповісти

12%

А як Ви ставитеся до цих реформ –

підтримуєте чи ні? Медична 

реформа.

 
 Рис. 9. Опитування ФДІ, % 

Джерело: Реформи в Україні: громадська думка населення, 

жовтень 2017 р. // Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва. 

Опитування. URL: https://dif.org.ua/uploads/doc/20732230835a253fa6b-

21326.88459034.doc (дата звернення: 16.07.2018). 
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Дані Табл. 4, Рис. 8 і Рис. 9 показують досить значні відмін-

ності між результатами опитувань, які проводилися синхронно 

восени 2017 р.: згідно з СГ "Рейтинг", медичну реформу повністю 

або частково підтримують дві третини населення, а, згідно з ФДІ, – 

менше половини. 

Ще більше зсовують пріоритети на користь соціально-

економічних проблем результати дослідження громадської думки, 

проведені на початку 2017 р. Центром Разумкова, який 

запропонував респондентам чотири варіанти відповіді, з яких 

обирати можна було тільки один, щодо цілей України на наступні 

десять років (див. Табл. 5.) 

 
Таблиця 5 

Вибір громадян між чотирма можливими цілями України 

 на наступне десятиріччя 

Зараз багато хто обговорює цілі нашої країни на 

наступні десять років. Тут перераховані цілі, які 

багато людей вважають важливими. Скажіть, 

будь ласка, яку з них ви вважаєте найбільш 

важливою? 

К
іл

ь
к
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т
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о
п
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х
 

%
 

о
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и
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а
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и

х
 

Високий рівень економічного зростання 1391 69,0 

Висока обороноздатність 351 17,4 

Більше зважати на думку людей на роботі і в 

суспільстві 
209 10,3 

Зробити красивішими міста і села 59 2,9 

Не відповіли 6 0,3 

Всього 2016 100,0 

Джерело: Дослідження, проведене соціологічною службою Центру 

Разумкова з 3 по 9 березня 2017 р. в усіх регіонах України за винятком 

Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, 

опитано 2016 респондентів віком від 18 років; теоретична похибка 

вибірки – 2,3% (масив соціологічних даних наданий Центром Разумкова 

25 жовтня 2018 р. для проведення досліджень працівниками Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса). 
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Бачимо з Табл. 5, що серед чотирьох взаємовиключних варіантів 

відповіді (це питання було поставлене Центром Разумкова без варіанту 

"інше"), дуже суттєво переважує вибір громадян на користь "високого 

економічного зростання", перед яким відступає і вартість думки людей, 

і краса міст та сіл і навіть обороно-здатність. Варто зазначити, що в 

реальному світі боротьби за ресурси відсутність обороноздатності 

унеможливлює досягнення серйозних висот і в економіці. 

В Україні вимоги до влади виражаються також і під час масо-

вих протестів. ФДІ разом з КМІС вивчали погляди протесту-

вальників взимку 2013 – 2014 рр.271. Серед інших результатів цього 

дослідження є певний перелік вимог, до якого пізніше нераз 

звертатимуться політики, громадські активісти та представники 

мас-медіа як до "вимог Майдану" (див. Рис. 10):  
 

 
Рис. 10. "Виконання яких саме головних вимог може бути тим компро-

місом з владою, який може задовольнити Майдан?", % опитаних 

Джерело: Від майдану-табору до майдану-січі: що змінилося? // 

Результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька 

Кучеріва" та Київського міжнародного Інституту соціології. URL: 

http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=226&page=1&t=13. 

                                                 
271 Від майдану-табору до майдану-січі: що змінилося? // Результати 

опитування Фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" та Київського 

міжнародного Інституту соціології. URL: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat-

=reports&id=226&page=1&t=13 (дата звернення: 16.10.2018). 
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Як бачимо на Рис. 10, з-поміж десяти перерахованих інтер-

в’юерами вимог учасники акцій протесту більш за все хотіли 

політичних змін. Перш за все, це стосується усунення від влади 

тодішніх можновладців (вимоги відставки уряду і дочасних 

виборів глави держави і Парламенту), а також відновлення євро-

інтеграційних пріоритетів у зовнішній політиці України. З 

подальшою радикалізацією другого Майдану вимога вступу в 

Європейський Союз (далі – ЄС) поступилася актуальністю більш 

нагальним проблемам припинення репресій (у тому числі звіль-

нення заарештованих), покарання винних у побитті демонстрантів. 

У другій частині опитування протестувальників (6 лютого 

2014 р.) несподівано актуалізованим виявилося також надання 

переваги редакції Основного закону за 2004 р. замість першої 

редакції від 28 червня 1996 р. Тут слід зазначити, що, 

відповідно до результатів опитування у вересні 2017  р., лише 

один громадянин з десяти показав розуміння суті змін до 

Конституції, що є вкрай низьким показником. Абсолютна 

більшість громадян (56%) визнавали, що не знайомі з 

конституційними змінами; ще 15% вагалися з відповіддю. 

Натомість, коли до 29% респондентів, які заявили, що 

орієнтуються у змінах до Конституції, було задано конкретне 

питання "Хто отримав більші повноваження Президент чи 

ВРУ", то з них одна третина вибрали варіант "важко відпо-

вісти", інші ж дві розділилися між тими, хто дав правильну 

відпо-відь про посилення повноважень Парламенту, і тими, хто 

помил-ково і далі вважає, що Основний закон в редакції 2004 р. 

дає більші повноваження главі держави. Таким чином, 

насправді розуміють, які ж зміни до української Конституції 

відбувалися у ХХІ ст., лише близько 11%272. 

Цікаво, що єдиний у переліку "вимог Майдану до влади" 

соціально-економічний елемент, сформульований керівництвом ФДІ 

                                                 
272 Політична культура громадян України: стан, особливості, тенденції 

(результати соціологічного дослідження) // Національна безпека і оборона, 2017, 

№ 3–4 (171–172), С. 22–23. 
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та КМІС як "загальне підвищення рівня життя людей", зайняв останню 

позицію273. 

До цього моменту аналізувалися вимоги громадян до чинної 

влади, виявлені соціологічними опитуваннями. Безпосереднє ж 

вираження громадянами своїх інтересів у публічній сфері у вигляді 

чітких програмних вимог громадської організації чи політичної партії 

зустрічається в Україні з двома серйозними викликами. Першим з них 

є невисока грамотність: вищенаведений приклад про 11% громадян, які 

дійсно розуміють принаймні загальний зміст основоположного, закріп-

леного у Конституції, розмежування повноважень між Президентом і 

ВРУ, наглядно показує сучасний стан пізнавальної складової полі-

тичної культури українського суспільства. Іншим викликом є низький 

рівень участі в об’єднаннях громадян. Хоча Державна служба статис-

тики України у збірнику "Діяльність громадських організацій в Україні 

у 2017 році" подає дані про 19 млн 925 тис 386 осіб на обліку громад-

ських організацій274, однак, згідно з опитуванням Центру Разумкова у 

березні 2017 р., в організованій колективній дії громадяни участі прак-

тично не беруть, причому у будь-якій сфері зацікавлень (див. Табл. 6): 

Дані Табл. 6 демонструють вкрай низький рівень участі в 

організаціях громадянського суспільства і політичних партіях, що 

контрастує зі "значною кількістю учасників", наведеною у звіті 

Держкомстату щодо формально існуючих громадських орга-

нізацій. Для порівняння: більш утвердженим в Україні є інститут 

виборчих комісій, основне функціональне призначення яких розу-

міє абсолютна більшість опитаних і рівень участі в яких складає 

18,4% громадян275. 

                                                 
273 Від майдану-табору до майдану-січі: що змінилося? // Результати 

опитування Фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" та Київського 

міжнародного Інституту соціології. URL: http://kiis.com.ua/?-

lang=ukr&cat=reports&id=226&page=1&t=13 (дата звернення: 16.10.2018). 
274 Діяльність громадських організацій в Україні у 2017 році: статистичний 

збірник // Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_go_2017.pdf (дата 

звернення: 16.10.2018). 
275 Політична культура громадян України: стан, особливості, тенденції 

(результати соціологічного дослідження) // Національна безпека і оборона, 2017, 
№ 3–4 (171–172), С. 46–47. 
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Таблиця 6 

Рівень організованої участі громадян України 

(березень 2017 р.), % опитаних 
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Церковні або релігійні організації 4,6 9,6 85,5 

Профспілки 1,5 9,0 89 

Спортивні або пов’язані з організацією 

дозвілля 
3,3 3,5 92,9 

Організації, пов’язані з мистецтвом, 

музикою, освітою 
2,5 3,3 93,9 

Групи самодопомоги і взаємної допомоги 1,8 2,8 95,1 

Гуманітарні або добродійні організації 1,6 2,8 95,2 

Професійні об’єднання 1,5 3,0 95,3 

Політичні партії 0,7 1,5 97,5 

Екологічні організації 0,7 1,2 97,9 

Організації захисту прав споживачів 0,4 1,3 98,0 

Інші організації 1,8 2,2 95,3 

Джерело: Дослідження, проведене соціологічною службою Центру 

Разумкова з 3 по 9 березня 2017 р. в усіх регіонах України за винятком 

Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, 

опитано 2016 респондентів віком від 18 років; теоретична похибка 

вибірки – 2,3% (масив соціологічних даних наданий Центром Разумкова 

25 жовтня 2018 р. для проведення досліджень працівниками Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса). 
 

Стосовно актуальності проблеми підвищення політичної 

грамотності задля конструктивної (не-протестної) та більш 

ефективної участі громадян у публічній сфері варто навести таку 

ілюстрацію: згідно з опитуванням за вересень 2017 р., у суспіль-

стві панує думка, що загальноосвітні школи не дають молодим 

громадянам достатньо знань про політичну систему – цю точку 
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зору підтримують понад дві третини опитаних; при цьому, якщо 

16% старших громадян ще вагається з відповіддю на це питання, 

то серед респондентів віком до 40 років варіант "важко відповісти" 

обрали лише 6% – 8% молодих українців, а 70% з них вважають, 

що громадянських знань школа таки дає недостатньо. 

Вимоги до влади як політичного явища і проблема 

ентропії. Якою хотіли би бачити владу громадяни, показало 

застосування шкали ставлення до влади при дослідженні україн-

ського суспільства у 2017 р.276 Ця шкала розроблена Дж. Реєм і 

вперше була оприлюднена у 70-х рр. ХХ ст. у ході наукової 

дискусії щодо вивчення політичних орієнтацій, які можуть 

сприяти відновленню тоталітарних держав277. На противагу 

розробленій неомарксистом Т. Адорно та його колегами F-шкалі, 

що скерована лише на вивчення цього питання під кутом зору 

можливого відновлення нацизму / фашизму278, "шкала ставлення 

до влади" є спробою простого і явного виміру ставлень до влади 

загалом279. Тобто, порівняно з F-шкалою, шкала Дж. Рея є більш 

універсальним дослідницьким інструментом. 

Згідно з її розробником, шкала призначена для виявлення: 

а) орієнтацій на ідеал політичного лідера, який уособлює провід 

демократичних рішень, або ж на лідера, який лише здійснює вико-

нання "народних рішень"; б) підтримки чи не-підтримки інсти-

туційних структур і практик, необхідних для здійснення влади (на 

                                                 
276 Шкала ставлення до влади пройшла апробацію у ході дослідження, 

проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 27 вересня 2017 
року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій 
Донецької та Луганської областей (опитано 2008 респондентів віком від 18 років; 
теоретична похибка вибірки – 2,3%). Див.: Політична культура громадян України: 
стан, особливості, тенденції (результати соціологічного дослідження) // 
Національна безпека і оборона, 2017, № 3–4 (171–172), С. 16–19. 

277 Ray J. Do authoritarians hold authoritarian attitudes // Human Relations, 1971, 
Volume 29, Number 4, P. 307–325. Ray J. An "attitude to authority scale" // Australian 
Psychologist, 1971, Volume 6, P. 31–50. 

278 Звідси і назва – "F-scale", від першої букви слова "fascist". Див.: Adorno 

T., Frenkel-Brunswik E., Levinson D., Sanford R. The authoritarian personality. New 

York ; London : Harper, 1950. XXXIII, 990 p. 
279 Ray J. Do authoritarians hold authoritarian attitudes // Human Relations, 1971, 

Volume 29, Number 4, P. 321. 
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прикладі армії); в) преференцій громадян на користь якнайширшої 

свободи або ж на користь регулювання суспільних відносин за 

допомогою прийняття детальних норм, регламентації280. Таким 

чином, хоча загальний критерій усієї шкали – ставлення до влади 

як до соціального явища, все ж він містить три складові, кожна з 

яких, відповідно до проведених Дж. Реєм тестувань, може вико-

ристовуватись автономно281. 

Застосування даної шкали при вивченні українського сус-

пільства показало, що громадяни України прагнуть особистої 

свободи і при цьому у переважній більшості схильні відкинути 

порядок та регламентацію, сприйнявши лідерів, податливих волі 

громадян (див. Табл. 7): 

 

Таблиця 7 

Преференції громадян за шкалою ставлення до влади Дж. Рея, 

% опитаних 

Складові 

шкали  Дж. 

Рея 

Типи орієнтацій громадян 

 

Підшкала 

"лідерство" 

Прихильність до 

лідерів-виконавців 

(63,8%) 

 

вагаються 

(12,8%) 

Прихильність 

до лідерів-

керівників 

(23,3%) 

 

Підшкала 

"інститути" 

Несприйняття 

структур і практик, 

важливих для 

здійснення влади на 

кшталт армійських 

(29,0%) 

 

вагаються 

(7,2%) 

Сприйняття 

структур і 

практик, 

важливих для 

здійснення 

влади на 

кшталт 

армійських 

(63,7%) 

 

                                                 
280 Ray J. An "attitude to authority scale" // Australian Psychologist, 1971, 

Volume 6, P. 32. 
281 Ray J. An "attitude to authority scale" // Australian Psychologist, 1971, 

Volume 6, P. 36. 
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Продовження табл.7 

Підшкала 

"порядок" 

Пріоритезація 

свободи замість 

регламентації та 

порядку 

(55,0%) 

вагаються 

(15,0%) 

Пріоритезація 

регламентації 

та порядку 

замість свободи 

(30,0%) 

Джерело: Політична культура громадян України: стан, 

особливості, тенденції (результати соціологічного дослідження) // 

Національна безпека і оборона, 2017, № 3-4 (171-172), С. 19. 
 

Згідно з даними, поданими в Табл. 7, дві підшкали ставлення 

до влади виявили такі аспекти демократичної консолідації суспіль-

ства, як утвердження пріоритету свободи (підшкала "порядок") та 

демократична підзвітність лідерів (підшкала "лідерство"), і, 

водночас, продемонстрували, що громадяни проти послаблення 

інституційної дисципліни в сучасних українських умовах 

збройного опору зовнішній агресії (підшкала "інститути"). 

Варто звернути увагу, що серед молоді частка прихильників 

регламентації і порядку є дещо нижчою, ніж серед старших людей 

(див. Рис. 11) 

 
Рис. 11. Частка громадян, що надають перевагу 

регламентації та порядку, % опитаних 
Джерело: Дослідження, проведене соціологічною службою Центру 

Разумкова з 22 по 27 вересня 2017 р. в усіх регіонах України за винятком 

Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, 

опитано 2008 респондентів віком від 18 років; теоретична похибка 

вибірки – 2,3% (масив соціологічних даних наданий Центром Разумкова 

25 жовтня 2018 р. для проведення досліджень працівниками Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса). 
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Бачимо на Рис. 11, що підтримка цінностей порядку та 

регламентації суспільного життя знижується від чверті серед 

молодих громадян віком від 18 – 29 років – до третини серед 

представників старшого покоління. 

Зміцнення демократичного ідеалу в свідомості молодшого 

покоління українських громадян підтверджують також відповіді 

на пряме запитання щодо бажаного типу політичного режиму. 

Згідно з опитуванням, проведеним наприкінці 2017 р., дві третини 

молоді віком до 24 років надають перевагу демократії, тоді як 

серед громадян, старших за 60 років, таких виявилось менше 

половини (див. Рис. 12): 

 
Рис. 12. Відмінності між віковими групами у ставленні до 

демократії та авторитаризму, % опитаних 
Джерело: Політична культура громадян України: стан, 

особливості, тенденції (результати соціологічного дослідження) // 

Національна безпека і оборона, 2017, № 3-4 (171-172), С.63. 
 

Як чітко видно на Рис. 12, прихильників демократії серед 

молоді на 50% більше, ніж тих, хто погоджується з корисністю 

авторитаризму за певних обставин, – у середовищі найстаршого 

покоління ця різниця складає лише 30%. Водночас, кожен п’ятий 
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громадянин віком понад шістдесят років, вважає, що авторитаризм 

все ж може бути кращим за демократію. 

 
Рис. 13. Частка респондентів, що відповіли «Так» на питання: 

«Чи хотіли б Ви, щоб зараз відновилися порядки часів СРСР?»,  

% опитаних за віковими категоріями 
 

Джерело: Політична культура громадян України: стан, 

особливості, тенденції (результати соціологічного дослідження) // 

Національна безпека і оборона, 2017, № 3-4 (171-172), С. 24. 

 

Повернути порядки часів СРСР на сьогодні хотіли б тільки 

25% українських громадян282. Щодо цього питання, знову ж таки, є 

велика різниця між віковими групами. Серед громадян віком за 

шістдесят цього прагне 41%, тоді як серед молоді віком до 29 

років бажаючих відновити устої СРСР більш ніж у чотири рази 

менше (див. Рис. 13) 

Рис. 13 показує стабільну тенденцію поколіннєвого спаду інте-

ресу до реставрації тоталітарного політичного режиму, командно-

адміністративної економіки та інших порядків, що їх добре пам’я-

тають громадяни старші за шістдесят. Серед громадян молодших 

тридцяти років є удвічі менше тих, які б хотіли повернення 

                                                 
282 Політична культура громадян України: стан, особливості, тенденції 

(результати соціологічного дослідження) // Національна безпека і оборона, 2017, 

№ 3-4 (171–172), С. 8.  
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радянських порядків, ніж навіть у середньому по Україні. Зникнення 

радянської ностальгії, з цієї точки зору, виглядає неминучою.  

У контексті цього суспільного вибору – між порядком і 

свободою, між авторитаризмом і демократією, між поверненням 

СРСР і продовженням незалежного розвитку України – справді 

можна говорити про розпад раніше утворених і чинних соціальних 

порядків, або про їх ентропію. У колективній монографії, яка 

присвячена широкому застосуванню в науці цього важливого 

узагальнення, зазначено: "Другий закон термодинаміки твердить, що 

ентропія ізольованих систем може тільки збільшуватись"283, – тобто 

йдеться не про всі системи, а про ізольовані. Ще конкретніше це 

пояснюють професори-фізики Е. Ліеб та Дж. Інґвасон: "[С]истеми, 

що утворюють об’єднання систем, можуть взаємодіяти одна з одною 

кількома способами, і тому можливі адіабатичні (безвтратні284 – 

В. Я.) транзиції в об’єднанні, які є набагато чисельнішими, ніж ті, що 

допускаються для окремих, ізольованих систем"285. Отож, поняття 

ентропії доречно використовувати саме до систем, які не мають 

безвтратного обміну з іншими, тобто є ізольованими – у порівнянні з 

більш складними утвореннями з декількох систем, саме поодинокі 

піддаються ентропії. Розвал Радянського Союзу, який був об’єд-

нанням суспільних систем, спричинив також і занепад культури 

порядку, яка існувала за його часів, і тому вона поступово 

розпадається. Слід додати, що після подій зими 2013 – 2014 рр., 

відомих як Революція Гідності, Україна стала асоційованим членом 

іншого об’єднання суспільних систем під назвою Європейський Союз 

і, таким чином, поклала край довготривалому періоду позаблокового 

хитання (т. зв. "багатовекторної" зов-нішньої політики), який 

насправді означав ізольованість української суспільної системи в 

європейському просторі. Згідно з останніми дослідженнями 

                                                 
283 Non-equilibrium thermodynamics and the production of entropy: life, earth, 

and beyond / Edited by Kleidon A., Lorenz R. Berlin : Springer, 2010. P. 2. 
284 Тобто без втрат: "Адіабатичним є той процес, в якому система не здобуває і не 

втрачає енергії" [Adiabatic Process // HyperPhysycs. URL: http://hyperphysics.phy-

astr.gsu.edu/hbase/thermo/adiab.html (дата звернення: 16.10.2018).] 
285 Lieb E., Yngvason J. The physics and mathematics of the second law of 

thermodynamics // Physics Reports, 1999, Volume 310, No.1, P. 5. 
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громадської думки за серпень 2018 р., повноправне членство в ЄС 

підтримує абсолютна більшість громадян, тоді як прихильників 

приєднання України до Євразійського економічного союзу з Росією, 

Білоруссю та Казахстаном залишилося 11%286. 

Зміцнюється протягом останніх років також і українська 

національна ідентичність, про що, зокрема, свідчить показник 

визнання громадянами української мови рідною. В суспільстві 

побутує стереотип про популярність в Центральні та Східній 

Україні двомовності. Тим не менше, дані опитування, проведеного 

в другій половині вересня 2017 р., показують, що так звані 

"двомовні" громадяни, які у природному середовищі (вдома, 

наприклад) розмовляють іноді українською, а іноді російською, 

визнають своєю рідною мовою саме українську (див. Табл. 8) 
 

Таблиця 8.  

Мовна ідентичність громадян України (вересень 2017 р.), 

% опитаних 

  Яку мову Ви вважаєте рідною? 

Р
о

сі
й

сь
к
у

 

У
к
р

аї
н

-

сь
к
у

 

Ін
ш

у
 

В
аж

к
о

 

в
ід

п
о

в
іс

ти
 

З
аг

ал
о

м
 

Якою мовою 

Ви переважно 

розмовляєте 

вдома? 

Російською 76,3 21,3 0,9 1,5 100,0 

Українською 0,4 99,2 0,2 0,2 100,0 

Іноді 

українською, 

іноді 

російською 

 

14,9 

 

80,3 

 

2,0 

 

2,9 

 

100,0 

Іншою – 100,0 – – 100,0 

 

Джерело: Дослідження, проведене соціологічною службою Центру 

Разумкова з 22 по 27 вересня 2017 р. в усіх регіонах України за винятком 

                                                 
286 Європейська інтеграція у вимірі громадської думки, серпень 2018 р. // 

Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва. Опитування. URL: 

https://dif.org.ua/article/evropeyska-integratsiya-u-vimiri-gromadskoi-dumki (дата 

звернення: 16.10.2018). 
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Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, 

опитано 2008 респондентів віком від 18 років; теоретична похибка 

вибірки – 2,3% (масив соціологічних даних наданий Центром Разумкова 

25 жовтня 2018 р. для проведення досліджень працівниками Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса). 

 

Як показує двовимірний аналіз (див. Табл. 8), серед громадян, 

які розмовляють вдома іноді українською, а іноді російською, 

14,9% – визнають рідною російську, 2% – інші мови, 2,9% 

завагалися з відповіддю, та понад 80% вважають рідною україн-

ську мову. Таким чином, насправді явище білінгвізму в Україні на 

4/5 є українським за своєю сутністю і майбутньою перспективою. 

Окрім того, показники мовної ідентичності дуже суттєво 

змінилися протягом періоду 2006–2017 рр. (див. Рис. 14): 

 
Рис. 14. «Яка мова є для Вас рідною?» (вересень 2017 р.), 

% опитаних 
 

Джерела: Спільна ідентичність громадян України: особливості і 

проблеми становлення // Національна безпека і оборона, 2006, № 7 (79), 

С. 5. Ідентичність громадян України в нових умовах: стан, тенденції, 
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регіональні особливості (Інформаційно-аналітичні матеріали за резуль-

татами першого етапу проекту Центру Разумкова «Ідентичність 

громадян України: тенденції змін, виклики та перспективи для 

національної єдності») // Національна безпека і оборона, 2016, № 3-4 

(161-162), С. 7. Ідентичність громадян України: ціннісно-орієнтаційний 

аспект (результати соціологічного дослідження) // Національна безпека 

і оборона, 2017, № 1-2 (169-170), С. 26. 
 

На Рис. 14 видно, що зменшується частка тих, хто визнає 

рідною російську мову. Якщо порівняти з відповідним показником 

2006 р., то до 2017 р. кількість російськомовних громадян 

скоротилась більш ніж у два рази. Водночас, з 52% до 68% зросла 

частка громадян, що вважають рідною мовою українську. 

Стосовно ж показника білінгвізму на рівні 1/6 суспільства, то, з 

урахуванням вищенаве-деного двовимірного аналізу, насправді це 

означає ще один додатковий десяток відсотків до визнання 

української мови рідною. І це підтверджується відповідями на 

питання щодо рідної мови при його постановці без "двомовного" 

варіанту відповіді – рівень визнання української своєю рідною 

зростає при цьому до 77%287. 

На противагу, нестійкою виявилася власне радянська ідентич-

ність, яку намагалося сформувати керівництво СРСР. В західній 

частині України, що була остаточно приєднана до Радянського 

Союзу лише після Другої світової війни, практично вся 

комуністична символіка була вилучена з публічної сфери відразу 

після проголошення незалежності, а подекуди і до того288; в іншій 

частині держави вона не протрималася навіть протягом двох 

поколінь, після чого у 2014 р. відбулися стихійні повалення 

                                                 
287 Дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 22 

по 27 вересня 2017 р. в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих 

територій Донецької та Луганської областей, опитано 2008 респондентів віком від 

18 років; теоретична похибка вибірки – 2,3% (масив соціологічних даних наданий 

Центром Разумкова 25 жовтня 2018 р. для проведення досліджень працівниками 

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса). 
288 Як упав перший Ленін // Zik.ua. URL: https://zik.ua/-

news/2012/08/23/yak_upav_pershyy_lenin_366112 (дата звернення: 16.10.2018). 
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численних пам’ятників ідеологу радянського комунізму та осново-

положнику СРСР В. Леніну та іншим радянським керівникам289. 

Таким чином, ентропії в Україні зазнають насаджені в другій-

третій декаді ХХ ст. з допомогою силових структур елементи 

політичної культури комуністичної системи. Остання і справді 

тривалий час ізолювала українське суспільство від усього світу, 

перешкоджаючи, зокрема, праву громадян на вільний вибір місця 

проживання. Водночас, українська національна ідентичність 

ентропії не зазнає, а лише зміцнюється. Також не ентропізуються 

демократичні ідеали, які більш повільно, але також поступово 

утверджуються. 

У поточному підрозділі розглянуто проблеми авторитету 

влади та вимог до неї. Встановлено, що порівняно з народними 

депутатами, Президент в Україні користується вищим рівнем 

авторитету, і це проявляється у таких аспектах: 1) кращі показ-

ники соціальної підтримки дій глави держави; 2) залежність 

динаміки підтримки Парламенту від президентських електораль-

них циклів; 3) стійке переконання громадян у тому, що уряд має 

очолювати саме глава держави; 4) вищий рівень явки на вибори 

Президента України. 

Модель консоціальної демократії А. Лійпхарта, яка є однією із 

спроб узагальнення досвіду парламентських демократій, має в 

Україні дуже слабку перспективу в зв’язку з неутвердженістю 

вітчизняного парламентаризму. У той же час, більш авторитетна в 

українському суспільстві президентська складова політичної 

системи робить спроби залучити цей елемент типології А. Лійп-

харта в якості суспільно-політичного дороговказу нерелевант-

ними. 

Аналіз застосування замірів рівня довіри як показника 

авторитету чинної влади встановив, що він не завжди є валідним і, 

окрім того, відсилає дослідника до емоційної складової 

                                                 
289 Падіння Ленінів: наскільки глибока "дерадянізація" України // BBC 

Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/09/140930_soviet_-

heritage_ukraine_vc (дата звернення: 16.10.2018). 
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громадської думки, податливої щодо впливу мас-медіа. Тому, 

порівняно з довірою, точнішим індикатором авторитету чинної 

влади є рівень підтримки її діяльності, тому що цей показник 

більшою мірою спирається на пізнавальні орієнтації громадянина. 

Відновлення відчуття довіри до публічної сфери після тривалого 

функціонування неформальних інститутів, прихованих за демокра-

тичним інституційним фасадом та егалітарною ідеологією, є 

нелегким завданням. Тому, зважаючи на нестійкість демократич-

них традицій в Україні, часте оприлюднення рейтингів "довіри" зі 

знаком мінус саме по собі є негативним чинником, що пере-

шкоджає перетворенню політичної сфери суспільства з тоталітар-

ним минулим на більш збалансовану систему. 

У своїх вимогах до чинної влади сучасна українська громад-

ськість коливається між зміцненням обороноздатності та підви-

щенням матеріального рівня життя суспільства. За результатами 

різних агентств із вивчення громадської думки, переважає загос-

трення уваги на соціально-економічних проблемах, або ж на 

питаннях безпеки, а в періоди акцій протесту на перший план 

виходять політичні проблеми. Водночас, ранжування першочерго-

вих реформ, актуальних проблем чи цілей на наступну декаду 

виглядає недостатнім засобом для з’ясування вимог суспільства до 

влади. Надзвичайно низький рівень суспільної участі у громад-

ських організаціях та політичних партіях, дуже невисока частка 

тих, хто бере іншу конструктивну політичну участь (через звер-

нення до народних депутатів, місцевої влади тощо), гостро стоїть 

питання про те, хто ж насправді артикулює інтереси громадян та їх 

вимоги до влади. В умовах, коли в реальному досвіді українського 

суспільства є лише виборча і протестна участь, доводиться робити 

висновок про утвердження поки що тільки електоральної демо-

кратії, яка, однак, є першим з етапів демократичної консолідації. 

Перехід на наступний рівень потребує суттєвого збагачення сус-

пільства знаннями про політику – усвідомлення їх відсутності на 

рівні 70% серед громадян, віком до 40 років, є позитивною 

передумовою запровадження відповідних освітніх курсів. 
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Водночас, вимоги до влади як явища політичного життя, 

тобто у значенні ширшому, ніж зведення влади лише до когорти 

можновладців, дозволяє краще з’ясувати шкала Дж. Рея. Вона 

показує, якою має бути влада, що користувалася б авторитетом у 

громадян. Цей дослідницький інструмент, поруч із іншими, про-

ливає світло на зміни, які відбуваються з часом. Зокрема, у сере-

довищі молодшого покоління збільшується кількість прихильників 

демократії і свободи на противагу культивованим у часи СРСР 

регламентації і порядку, які піддаються ентропії. Радянські 

культурні елементи поступово розпадаються, не витримуючи 

випробування часом, натомість, за останнє десятиліття зміцнилася 

в українському суспільстві загально-національна ідентичність у 

аспекті такого синхронізатора нації-держави як єдина державна 

мова. 

 



                  Національна єдність у конкурентному суспільстві  219 

 
3.2. ВІТЧИЗНЯНИЙ ОЛІГАРХАТ: РУШІЙ РОЗВИТКУ ЧИ 

СУСПІЛЬНИЙ ТРОМБ? 

 

Олігархи, або як замінник цьому терміну, обґрунтованому ще у 

2001 році 290, фінансово-промислові чи фінансові політичні групи, 

контролюють значну частину української економіки, володіють 

основними телевізійними каналами, мають вагомий вплив на полі-

тику, але їхня значимість дисонує з мірою їх дослідженості вітчиз-

няними політологами. Дослідженнями ФПГ в Україні займалися 

А. Колодій, С. Телешун, І. Рейтерович, О. Пасхавер, Л. Верховодова, 

Т. Бевз та інші вчені й дослідники. Автором найбільшої кількості 

праць на цю тему є І. Рейтерович, автор відомої статті "Політичний 

вимір діяльності ФПГ у державах перехідного типу291. 

Конкретизувати дослідження ФПГ можна якщо проводити їх в 

рамках існуючих теорій та концепцій. Потенційно, найбільш 

результативними для дослідження цього сегмента політичного 

життя України можуть бути концепції "захоплення держави" (state 

capture) чи "зв’язків з урядом" (governmental relations, GR). Теорія 

"захоплення держави" надає інструменти для описання та пояс-

нення дій ФПГ, спрямованих на "пошук ренти", вплив на прий-

няття потрібних для цього політичних рішень тощо. Дослідження 

"зв’язків з урядом" орієнтується на технологічні аспекти в діяль-

ності ФПГ, зокрема використання ними різноманітних інстру-

ментів для забезпечення комунікації з державними структурами.  

У незалежній Україні трансформація планової економіки в 

ринкову відбувалася в рамках моделі інверсійного типу. За класич-

ною моделлю розвиток ринку відбувається разом з індустріальним 

розвитком. У рамках інверсійної моделі індустріальне виробниц-

тво вже існує, а ринкова економіка – ще ні.  

                                                 
290 Колодій А. "Олігархи" й "олігархія": зміст понять та українська 

політична дійсність / Антоніна Колодій // Наукові записки НаУКМА. Політичні 

науки. Вип. 19. 2001. С. 31–35. 
291 Рейтерович І. Політичний вимір діяльності ФПГ у державах перехідного 

типу / І. Рейтерович // Політичний менеджмент. 2005. № 1 (10). C. 70–77. 
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На початковому етапі становлення ринкової економіки в 

Україні було сформовано індустріальне виробництво, більшість 

підприємств належало державі, а визначальна ринкова інституція – 

економічна самостійність господарюючих суб'єктів – була від-

сутня, виробничі сили були розташовані відповідно до інтересів 

народногосподарського комплексу СРСР. Саме в цих умовах і 

відбувався перехід від державної монополії на власність до різно-

манітних форм власності, від планової економіки до конкуренції і 

вільного ціноутворення. 

Становлення державності та нової економічної системи в 

Україні відбувалося паралельно, а канали формування великого 

капіталу були багато в чому тотожні каналам формування політич-

ної еліти. Так, значний внесок у формування великого капіталу був 

зроблений представниками номенклатури. Як стверджує дослід-

ниця Ольга Криштановська, поштовхом до розвитку бізнесу 

послужили комсомольські центри науково-технічної творчості 

молоді, яким партія дозволила укладати договори з подальшою 

виплатою грошей виконавцям. Система "комсомольської еконо-

міки" надала підприємствам і організаціям комсомолу колосальні 

пільги і преференції для ведення господарсько-економічної діяль-

ності, яка і заклала фундамент збагачення майбутніх капіталістів. 

Саме в епоху "комсомольської економіки" свою діяльність почи-

нає вітчизняний олігарх Ігор Коломийський, Як стверджують діло-

ві видання, в бізнесі цей український мільярдер з 1985 року. Сфор-

мувавши початковий капітал за допомогою імпорту оргтехніки, в 

1992 році він у партнерстві з Геннадієм Боголюбовим організовує 

один з успішних українських банків – Приватбанк.  

Вже після того, як феномен "комсомольської економіки" 

припинив своє існування, після розпаду СРСР важливим чинником 

у процесі становлення бізнесу залишалися номенклатурні зв'язки. 

Одним з яскравих прикладів колишнього комсомольського праців-

ника, що зробив стрімку бізнес-кар'єру в умовах незалежної Украї-

ни, є Сергій Тігіпко. Залишившись після путчу 1991 року без ком-

сомольської посади ("в 31 рік – голе поле", – так коментує цю 

ситуацію сам бізнесмен), Тігіпко приймає пропозицію стати бан-

кіром, а його першим банківським кріслом стає крісло заступника 
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голови банку "Дніпро" з питань розвитку. В березні 1992 року 

Сергій Тігіпко вже обіймає посаду голови Приватбанку, секрет 

успіху якого багато в чому зобов`язаний старим комсомольським 

зв'язкам банкіра: видання "Бізнес" стверджує, що саме цей банк 

став першим здійснювати фінансові операції на території всього 

колишнього Союзу завдяки "сектору зв'язків ЦК ВЛКСМ з союз-

ними республіками. "Номенклатура міняла владу на власність", – 

так охарактеризувала один з основних моментів становлення 

бізнес-еліти Ольга Криштановська292.  

Ще одним центром формування вітчизняного великого капі-

талу стала група "червоних директорів" – керівників підприємств, 

яким вдалося зберегти свої позиції на очолюваних ними ще з 

радянських часів заводах. Зіткнувшись з виробничими і бізнес-

проблемами, що виникли після розпаду СРСР, стара гвардія була 

вимушена наново створювати систему збуту і поставок, віднов-

лювати роботу підпрємств, вчитися отримувати прибуток в нових 

економічних умовах. Ті управлінці, які зуміли адаптуватися до 

нової економічної системи, на час масової приватизації в Україні 

зосередили в своїх руках достатньо ресурсів і важелів впливу, щоб 

стати власниками підприємств, які вони очолювали. Представ-

никами групи "червоних директорів" можна вважати Володимира 

Бойка – голову правління металургійного комбінату ім. Ілліча, 

який в умовах активних злиттів і поглинань в ГМК до 2010 року 

зберігав одноосібний контроль над комбінатом, або В’ячес-лава 

Богуслаєва, який є власником "Мотор-Січі", унікального під-

приємства, що виробляє авіаційні двигуни.  

Ще одне джерело вітчизняного великого бізнесу – "нова бур-

жуазія", група бізнесменів, яка пов'язана з недержавним сектором 

економіки, тіньовим бізнесом, де процес первинного нагромаджен-

ня капіталу мав авантюрно-кримінальний характер. Деяка частина 

напівпідпільного бізнесу з часом не витримувала конкуренції в 

нових ринкових умовах і зникала з економічної арени, інша ж 

легалізовувалася, створюючи базу для ФПГ. Втім, за мірками 

радянського законодавства, яке за інерцією зберігало свою чин-

                                                 
292 Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2005. С. 295.  



         Розділ 3   ВЗАЄМНА ДОВІРА … 

 
222 

ність, більшість бізнес-діяльності носила напівлегальний характер, 

тому історія "першого заробленого мільйона" практично кожним із 

вітчизняних капіталістів старанно приховувалася. 

Вже до 1994 року в Україні з'являються перші великі корпо-

рації, більшість з яких мають трейдерське походження – багато 

представників великого капіталу в Україні заробили свої перші 

великі гроші на поставках газу. Першим схему "газ в обмін на 

товари" в Україні застосував Ігор Бакай, його концерн "Респуб-

ліка" став єдиним імпортером газу в Україну в 1994 році, і тільки 

"Республіка" мала контракт на поставку газу на Україну і ексклю-

зивні права на розрахунки з "Газпромом" за його транспортування. 

Як сказав Дмитро Фірташ в інтерв'ю російським "Ведомостям", 

квоту на постачання туркменського газу в Україну Ігор Бакай 

отримав від тодішнього Президента Леоніда Кравчука293. Після 

приходу до влади Леоніда Кучми схема поставок газу на Україну 

змінюється: 26 грудня 1995 голова Держнафтогазпрому України 

Євген Довжок затвердив документ "Групування областей України 

для забезпечення їх природним газом у 1996 році"294. Згідно з умо-

вами, прописаними в документі, трейдери "Єдині енерго-системи 

України" (ЄЕСУ), "Інтерпайп", "Інтергаз" та "Itera Energy" 

отримали ексклюзивне право поставляти газ у певні області Укра-

їни. При цьому найбільш кредитоспроможні області – Дніпро-

петровська, Харківська, Донецька, Черкаська – дісталися на той 

момент ЄЕСУ – компанії, очолюваної Юлією Тимошенко, відо-

мою як протеже Павла Лазаренка, який на той час обіймав посаду 

першого віце-прем'єра). У 1997 році, перерозподіляючи області 

між трейдерами, зі списку постачальників газу на Україну 

викреслили компанію "Інтерпайп", але до того часу Віктор Пінчук, 

власник "Інтерпайпу", очолив раду директорів "Ітери", яка, як і 

раніше, фігурувала в переліку трейдерів. У документі "Про 

введення в дію групування регіонів України для забезпечення їх 

природним газом у 1997 році" серед газових трейдерів, як і в 1996, 

значаться ЄЕСУ, "Ітера" та "Інтергаз". 

                                                 
293 Дмитрий Фирташ: я добился всего сам // Ведомости. М. 2006. 27 червня. 
294 Евгений Колесник. На златой трубе сидели // Зеркало недели. 1996. 12 січня. 
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На постачаннях газу промисловим підприємствам накопичила 

свій первинний капітал і донецька компанія "Індустріальний союз 

Донбасу" (ІСД). У 1995 році між ІСД і ЄЕСУ було укладено угоду, 

згідно з якою ЄЕСУ мала постачати в Донецьку область газ через 

компанію-посередника, якою став ІСД на умовах отримання по 

$ 0,50 комісійних з кожної тисячі кубометрів. Він, зі свого боку, 

забезпечував розрахунки за газ: укладав з кінцевими споживачами 

– великими промисловими підприємствами – договори, які перед-

бачали штрафні санкції в розмірі 0,75% за кожен день простро-

чення платежу або 273% річних. У 1996 році ІСД поставив 5,5 

мільярдів кубометрів газу підприємствам Донецька295. 

Специфіка українського переходу від планової економіки до 

ринкової полягала в тому, що запорукою становлення і накопи-

чення капіталу ставав патронат влади, а система відкритих, кон-

курентних ринкових відносин так і не була побудована. Як 

наслідок, це дає поштовх формуванню в Україні закритих кланово-

олігархічних груп за інтересом, пов’язаних патрон-клієнськими 

стосунками із владою.  

Одним із перших економічних завдань у незалежній Україні стала 

трансформація відносин власності. Для реалізації цього зав-дання у 

серпні 1991 року було створено Фонд Держмайна України, а в червні 

1992 року затверджена перша Державна програма прива-тизації.  

В ідеалі приватизація мала не лише змінити парадигму влас-

ності, а й стимулювати розвиток приватного капіталу та адаптацію 

країни до ринкової економіки. На практиці ж Україна зіткнулася з 

трьома факторами, що зумовили подальший перебіг прива-

тизаційних процесів: 

 з відсутністю кадрів (ідейних реформаторів), здатних профе-

сійно провести економічну реформу відповідно до українських реалій;  

 з радянською номенклатурою, яка намагалася реалузувати 

свій інтерес у процесі зміни відносин власності і готова була на 

цей процес впливати;  

                                                 
295 Александр Матюшенко. Дежа вю. Часть 1. Президенты и стрелочники // 

Левый берег. 2011. 13 жовтня. URL: http://lb.ua/news/2011/10/13/119281_deja-

_vu_chast_1_prezidenti_i_.html  

http://lb.ua/news/2011/10/13/119281_deja_vu_chast_1_prezidenti_i_.html
http://lb.ua/news/2011/10/13/119281_deja_vu_chast_1_prezidenti_i_.html
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 з низькою на той час громадянською зрілістю суспільства, 

яке переважно індиферентно ставилося до контролю за процесом 

переходу власності із державної в приватну.  

Одним із поширених на першому етапі приватизації став ме-

тод викупу підприємств і створення акціонерних товариств, кон-

трольний пакет акцій яких нібито належав трудовому колективу. 

Саме це дозволяло адміністрації підприємств зберегти контроль 

над ними – як правило, на папері 51% акцій мав колектив, а нас-

правді в дев’яти випадках із десяти левова частка їх належала пев-

ній групі осіб на чолі з директором296 ("Мотор-Січ", Маріуполь-

ський металургійний комбінат ім. Ілліча). 

Методи тіньового лобіювання власних інтересів найактивніше 

використовуються великим капіталом в ході приватизаційного 

процесу після двохтисячних років – прикладом тому можуть слу-

жити закриті приватизаційні конкурси, умови яких виписувалися 

під конкретного покупця ("Криворіжсталь", "Укррудпром", 

"Запоріжсталь"). Так, наприклад, в 2001 році в ході приватизації 

"Запоріжсталі" серед умов допуску до аукціону була вимога 

поставок на комбінат в попередні роки 700 тисяч тонн залізної 

руди – цим вимогам відповідали тільки компанії, що були набли-

жені на той момент до керівництва комбінату. Аналогічна ситуація 

спостерігалася і під час приватизації в 2004 році "Криворіжсталі" – 

додаткові умови конкурсу, що були прописані ФДІ, вимагали від 

потенційного покупця "Криворіжсталі" виробництва і реалізації 

українського коксу в обсязі не менше 1 мільйона тонн на рік 

протягом трьох останніх перед приватизацією років. Цій умові 

відповідав лише консорціум "Інвестиційно-металургійний союз", 

що був створений Віктором Пінчуком і Ринатом Ахметовим неза-

довго до приватизації "Криворіжсталі".  

Активну участь в українській приватизації стратегічних 

об’єктів брав і російський капітал: 63,49% "Керчрибпрому" було 

придбано "Морською зіркою", 25% "Гарантспецсервіс" опинилося 

                                                 
296  Міщенко М., Буров І. Соціальні аспекти приватизаційних процесів в 

Україні. К., 1998. С. 56–57. 
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у власності корпорації "Росзагмаш"297, 30% акцій Миколаївського 

глиноземного було придбано "Українським алюмінієм", що 

представляв інтереси "Русалу"298, 76% "Луганськтепловозу" акцій 

було продано російському "Трансмашхолдингу"299. 

Стосовно участі широких верств населення в приватизації. У 

1995 році за результатами опитування Фонду "Демократичні 

ініціативи" імені Ілька Кучеріва 28% українських громадян не 

знали, що робити з приватизаційним сертифікатом300. Як наслідок, 

більшість пересічних громадян продала свій приватизаційний 

сертифікат на чорному ринку, де ціна державних приватизаційних 

паперів не перевищувала десяти доларів США.  

"Не слід очікувати від неконтрольованої суспільством влади 

ефективності та чесності", – слова Олександра Пасхавера озна-

менували процес української приватизації, головними бене-

фіціарами якої в результаті стали три основні групи: "червоні 

директори", вітчизняне олігархічне лобі та російський капітал.  

Економічна влада виявилася зосередженою в руках у неве-

ликої групи суспільства, була використана цією групою для здо-

буття влади політичної, яка у подальшому стала головним інстру-

ментом для реалізації приватних інтересів і боротьби з іншими 

групами за фінансові ресурси і перерозподіл власності. Прива-

тизаційні процеси та умови їх проведення дали поштовх до фор-

мування в Україні олігархічних груп, олігархічної моделі еко-но-

міки та олігархічно-чиновницької моделі управління державою. За 

висновками авторів національної доповіді "Соціально-еконо-

мічний стан України: наслідки для народу та держави" саме така 

система політичної влади – з домінуванням груп впливу і кон-

курентною боротьбою між ними – стала головною причиною 

                                                 
297 Крупка М. І. Реформування власності й залучення в Україну іноземного 

капіталу // Фінанси України. 2002. №5. С. 31. 
298 Подписан договор о продаже акций Николаевского глиноземного завода. 

URL: https://lenta.ru/economy/2000/03/30/aluminium/ 
299 Брянський машзавод придбав 76% акцій Луганськтепловозу // УНІАН. 

2010. 15 червня. URL: http://economics.unian.ua/stockmarket/368660-bryanskiy-

mashzavod-pridbav-76-aktsiy-luganskteplovozu.html 
300 Приватизация // Форбс-Украина. №10. 2011. 

URL:http://forbes.net.ua/magazine/forbes/1332853-privatizaciya 

https://lenta.ru/economy/2000/03/30/aluminium/
http://economics.unian.ua/stockmarket/368660-bryanskiy-mashzavod-pridbav-76-aktsiy-luganskteplovozu.html
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неефективності змін в Україні, спричинила вибух корупції, 

поширення тіньових і навіть кримінальних процесів, спровокувала 

фундаментальне руйнування ціннісної структури українського 

суспільства. На думку А.Колодій, "Повільний економічний 

розвиток – це прямий наслідок невміння старої номенклатури 

господарювати за ринкових умов, а звідси і зосередження нею 

зусиль на недопущенні домінування ринкових механізмів – 

принаймні до остаточного розподілу та закріплення (на свою 

користь) колишньої державної власності. Як наслідок, замість 

розвитку відкритих, конкурентних ринкових відносин сфор-

мувався потужний тіньовий сектор економіки з могутніми групами 

прихованих інтересів і закритих способів не стільки їх захисту, як 

владного забезпечення"301. 

Великий приватний капітал зароджувався в умовах еконо-

мічної кризи і відсутності законів та норм, що регулюють взаємо-

відносини бізнесу і влади. У результаті відсутності чітких право-

вих правил політичної гри, капітал, пройшовши шлях від регіо-

нальних бізнес-груп до ФПГ загальнонаціонального масштабу, 

стає одним з найважливіших елементів політичної системи, що 

впливають на формування державних структур і визначають 

державну політику. За період незалежної історії України, олігархи, 

як одна з наймогутніших груп за інтересом, істотно впливають на 

всі три структурні складові політичної системи України: інсти-

туційну, інформаційно-комунікативну і нормативно-регулятивну.  

Про засоби впливу великих корпорацій на політичні процеси 

розмірковує Роберт Райх: на думку дослідника, компанії в умовах 

посилення конкурентної боротьби за споживача та інвестора готові 

витрачати все більше засобів на лобіювання, рекламу і PR, а в 

окремих випадках навіть на хабарі і "відкати", щоб домогтися 

ухвалення законів, які забезпечуватимуть їм ті або інші переваги 

перед конкурентами. 

                                                 
301 Колодій А. "Олігархи" й "олігархія": зміст понять та українська 

політична дійсність / Антоніна Колодій // Наукові записки НаУКМА. Політичні 

науки. Вип. 19. 2001. С. 31–35. 



                  Національна єдність у конкурентному суспільстві  227 

Якщо говорити про вплив олігархів на політичні процеси та 

ухвалення державних рішень, то необхідно виділяти три рівні 

взаємодії – прямий, опосередкований і тіньовий. У першому 

випадку йдеться про особисте представництво вітчизняних бізнес-

менів в органах виконавчої та законодавчої влади, де самі 

бізнесмени виступають в ролі правлячої еліти, в другому – про 

ставлеників крупних капіталістів в державних органах влади. 

Методи тіньового лобіювання власних інтересів найактивніше 

використовувалися в ході бюджетного і приватизаційного проце-

сів. Як показує спостереження, бізнес-групи надають фінансову і 

політичну підтримку тим політичним силам і акторам, які 

забезпечують їм державний патронат у ході придбання об'єктів 

державної власності або преференції у процесі ведення бізнесу. 

Вплив великого капіталу на інституційну підсистему стає мож-

ливим завдяки інтеграції представників бізнесу до органів законо-

давчої та виконавчої влади, політичних партій, всіляких фондів і 

регуляторів. При цьому українські капіталісти, володіючи фінан-

совим ресурсом, не тільки впливають на напрям ухвалених дер-

жавних рішень, але і стають ініціаторами, відправними точками 

при створенні нових політичних інститутів – партій і фондів. 

Домінування великого вітчизняного капіталу на медійному ринку 

дає йому важелі впливу на інформаційно-комунікативну під-

систему політичної системи суспільства. Переконавшись в тому, 

що засоби масової інформації приносять не тільки економічний 

прибуток, а й політичні дивіденди, стаючи товаром у взаємо-

стосунках з владою, великий капітал створює власні медіа-імперії 

в інформаційному просторі України. Однією з функцій ЗМІ стала 

презентація інтересів ФПГ на загальнонаціональному рівні – вели-

кий капітал зосередив в своїх руках інструмент управління 

власною репутацією, а також іміджем економічних і політичних 

соратників/опонентів. 

Завдяки владному ресурсу вітчизняні олігархи зосередили у 

своїх руках потужності і активи окремих ринків. Особливістю 

української економіки стала велика ступінь її монополізації. За 

Законом України "Про захист економічної конкурен-

ції" монопольним (домінуючим) вважається становище суб'єкта 



         Розділ 3   ВЗАЄМНА ДОВІРА … 

 
228 

господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35 

відсотків, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції, 

також монопольним (домінуючим) може бути визнане становище 

суб'єкта господарювання, якщо його частка на ринку товару 

становить 35 або менше відсотків, але він не зазнає значної 

конкуренції, зокрема, внаслідок порівняно невеликого розміру 

часток ринку, які належать конкурентам. 

Формування монополізму в Україні, на відміну від більшості 

країн світу, відбувалося не внаслідок укрупнення конкуруючих 

підприємств, а в результаті переходу промислових підприємств-

гігантів із державної форми власності у недержавну. За резуль-

татами дослідження Бізнес Цензора, об’єктом якого були під-

приємства, створені державою ще до здобуття Україною неза-леж-

ності, домінуюче становище на ринках України належить під-

приємствам Рината Ахметова, що добувають 65% від загального 

виробництва в країні залізорудного концентрату, виробляють 

більше 50% від загального виробництва сталі. 89% виробництва 

феросплавів у країні зосереджено на заводах Ігоря Коломойського, 

на ринку авіаперевезень його компанії МАУ належить 72,5%. 

Компанії Дмитра Фірташа DF Group належить приблизно 80% всіх 

потужностей з розподілу газу в країні, а його компанія Ostchem 

контролює 52% виробництва аміаку та 44% карбаміду302.  

На сьогодні в Україні активно задіяні два механізми пред-

ставництва інтересів – плюралістичний і корпоративіський, при 

цьому домінує другий, корпоративіський, за якого влада приймає 

рішення в інтересах обмеженої кількості об’єднань. Корпо-

ративізм, корпоративні інтереси означають перевагу приватних 

кланових інтересів над інтересами громадян. Фінансово промис-

лові групи не репрезентують суспільних інтересів та не орієновані 

на вирішення значимих для суспільства проблем, їхня діяльність в 

першу чергу спрямована на досягнення власних корпоративних 

цілей. Як зазначає Марія Ткачук, олігархічний корпоративізм – це 

                                                 
302 Три кита рыночного доминирования. Сколько в Украине монополий // 

Бизнес цензор.  2017. 11 грудня. URL: https://biz.censor.net.ua/reso-
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https://biz.censor.net.ua/resonance/3038352/tri_kita_rynochnogo_dominirovaniya_skolko_v_ukraine_monopoliyi
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нав’язування суспільству кланових інтересів фінансово-промис-

лових груп із застосуванням нелегітимних способів економічної та 

політичної конкуренції, таких як тіньове лобіювання, корупційні 

схеми (включно з прямим підкупом чиновників і політиків). За 

таких умов державна влада стає тісно пов’язаною з політично-

економічними кланами: олігархи зосереджують у своїх руках біль-

шість ресурсів власності, а політики (і чиновники) активно вико-

ристовують адміністративні ресурси і повноваження для свого 

збагачення. В умовах олігархічного корпоративізму корупція про-

низує усі соціальні відносини і стає найважливішим ресурсом 

впливу303. Василь Кремінь підкреслює, що відносини олігар-

хічного корпоративізму формуються тоді, коли правлячий клас 

прагне насамперед примножувати власні матеріальні блага через 

канали політичної ренти, а держава перетворюється на полонянку 

олігархічних сил, економіко-політичних кланів. За цих умов пере-

важна маса ресурсів власності концентрується в руках економічної 

олігархії, а владні повноваження здійснює контрольована олігар-

хією адміністративно-політична еліта. Між ними встановлюються 

"сердечні стосунки" за допомогою механізму корупції304. 

Феномен корпоративізму присутній в українській економіці 

ще з моменту первісного нагромадження капіталу, який відбувався 

під пильним патронатом влади з моменту приватизаційних кон-

курсів, умови для багатьох з яких були виписані під конкретних 

покупців. Але, маємо зазначити, що в історії незалежної України 

були і такі періоди, коли інтереси олігархів співпадали з інте-

ресами суспільства. Один із прикладів – події Революції Гідності. 

Нижче – про фактори, які спонукали олігархів об’єднатися із сус-

пільством в цей історичний період. 

Після обрання Віктора Януковича Президентом України у 

2010 році влада суттєво віддаляється від уже сформованиого вели-

кого капіталу: ландшафт ФПГ змінюється, на арену виходять нові 

                                                 
303 Ткачук М. Корпоративізм як принцип розподілу політичної влади // 

Політичний менеджмент. 2009. №4. С. 82–90   
304 Кремінь В. Приреченість чи корпоративізм // Політичний менеджмент. 

2007. №9. С. 3–21. 
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бізнес-групи, які пов’язані з оточенням нового президента – 

"МАКО", що належала сину Віктора Януковича Олександру, та 

Східноєвропейська паливно-енергетична компанія (абревіатура з 

російської мови ВЕТЕК), власником якої був Сергій Курченко. 

Якщо до 2010 року олігархи використовували владу у власних 

інтересах, то після 2010 – влада використовує адміністративний 

ресурс для створення власної бізнес-імперії. Як зазначає дослідник 

Володимир Головко, "МАКО" стала відомою особливими відно-

синами з владою в ході тендерів на поставку продукції державним 

підприємствам, виокремлення землі під будівництво, отримання 

податкових преференцій. Уже у 2012 році Олександр Янукович 

уперше з’являється у рейтингу найбагатших українців у вітчиз-

няній версії "Форбса" із статком у 99 мільйонів доларів. А у 2013 

році за підрахунками "Форбс-Україна" його статки становили вже 

187 мільйонів доларів. В 2014 році, після подій на Майдані, розмір 

капіталу Олександра Януковича становив 78 мільйонів доларів305.  

Напередодні Революції Гідності система стримувань і проти-

ваг у бізнес-середовищі була суттєво порушена, адміністративна 

машина владних і правоохоронних структур забезпечувала агре-

сивне розширення корпорацій Олександра Януковича та Сергія 

Курченка, тому суттєво зросла політична активність ФПГ, які 

увійшли до активу опозиційних політичних партій ("Укр-

промінвест") або намагалися використовувати свої ресурси, щоб 

протидіяти ситуації, що склалася ("Приват").  

Одним із каталізаторів революції та подальшої зміни влади 

стало рішення Віктора Януковича про непідписання Угоди про 

Асоціацію з ЄС, що було сприйнято суспільством як повна зміна 

геополітичного курсу. Це рішення означало подальший дрейф в 

бік Митного союзу та ризик експансії російського капіталу. 

21 листопада Кабінет міністрів України призупинив процес 

підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та 

Євросоюзом, доручивши Мінекономіки, Мінпрому, Мінагро-

політики, Міненерго і Мінінфраструктури вжити заходів щодо 

                                                 
305 Головко В. Олигархи из города роз. Становление и развитие крупного капи-

тала Донбасса (1991–2014) // НАН України. Інститут історії України. – Київ, 2014. 
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внесення змін до державних цільових, галузевих та регіональних 

програм, спрямованих на розвиток торгівлі, виробничої кооперації 

та обмін технологіями з державами-членами СНД.  

У ніч з 21 на 22 листопада в різних регіонах України люди, 

незадоволені рішенням уряду призупинити підготовку до під-

писання Угоди про Асоціації з ЄС, вийшли на мітинги. Акції 

пройшли в Ужгороді, Донецьку, Івано-Франківську й Луцьку. Тоді 

ж, 21 листопада на Майдан Незалежності вийшли й кияни. Після 

Вільнюського саміту, на якому Віктор Янукович не підписав 

Угоду про Асоціацію, і розгону студентів на Майдані в ніч на 30 

листопада, сутність протесту на Майдані стає інакшою – 1 грудня 

на народне віче люди вийшли з лозунгами "Банду геть!", "Зека на 

йолку!", "Київ, вставай!", "Україна, вставай!". Майдан, який зби-

рався "за Європу", після зачистки від студентів, проведеної Бер-

кутом, став Майданом "проти Януковича", почав вимагати від-

ставки уряду й президента.  

 Тактика великого бізнесу відносно подій на Євромайдані 

була різною – одним з ініціаторів Євромайдану виступив Петро 

Порошенко, який брав безпосередню участь в акціях протесту. 

Мотиви своїх дій Порошенко озвучив в інтерв’ю російській 

"Новой газете", підкресливши, що в основі його позиції лежить як 

ідея інтеграції в європейське співтовариство, так і боротьба проти 

тодішнього режиму в Україні306.  

Телеканал 1+1, контрольований українським олігархом Ігорем 

Коломойським, в період активної фази протистояння Євромайдану 

та влади, транслював в ефірі фільми про боротьбу народу проти 

тиранії: "Хоробре серце" про боротьбу шотландців за свою неза-

лежність і "Аватар" – фантастичний фільм, в основі сюжету якого 

– тема боротьби мешканців вигаданої планети Пандори проти 

загарбників з Землі. Фільми попереджувалися анонсами, які міс-

тили заклики до боротьби за волю. Так, наприклад, в анонсі 

                                                 
306 Петро Порошенко: "Евромайдан – это не движение от России, это 

движение от совка" // Аrgumentua.com. – 2013. – 25 декабря 

http://argumentua.com/stati/petr-poroshenko-evromaidan-eto-ne-dvizhenie-ot-rossii-

eto-dvizhenie-ot-sovka  

http://argumentua.com/stati/petr-poroshenko-evromaidan-eto-ne-dvizhenie-ot-rossii-eto-dvizhenie-ot-sovka
http://argumentua.com/stati/petr-poroshenko-evromaidan-eto-ne-dvizhenie-ot-rossii-eto-dvizhenie-ot-sovka
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"Хороброго серця" звучало: "що ви будете робити без волі?.. вони 

можуть забрати ваші життя, але не зможуть забрати вашої сво-

боди... Хоробрі серця неможливо зупинити"307. Ігор Коло-

мойський, який ніяк не коментував політичні події до 22 лютого 

2014 року, задіяв власні медіа-ресурси (1+1, УНІАН), що активно 

висвітлювали події в Києві і реакцію на ці події міжнародної 

спільноти.  

В цілому політичні події суттєво змінили плани українського 

бізнесу. В результаті анексії Росією Криму, на території півострова 

залишилася власність багатьох українських компаній: від підрозділів 

банків, рітейлерів і мереж заправних станцій до активів великого 

капіталу – "Крименерго" і стивідорної компанії "Авліта" Рината 

Ахметова, суднобудівного заводу "Залив" Костянтина Жеваго, 

Балаклавського рудоуправління Вадима Новинського, "Кримського 

титану" і "Кримського содового заводу" Дмитра Фірташа. 

Фактично відмовився від власних активів в Криму Ігор 

Коломойський (відділення "Приватбанку" та мережа заправок 

"Авіас", "Укрнафта", "Сентоза"), який публічно назвав президента 

Росії Володимира Путіна шизофреніком. Коломойський, як пред-

ставник ідеології "бізнес – це війна", фахівець із бізнес-конфліктів 

і недружніх поглинань, першим із представників крупного 

капіталу публічно окреслив коло власних ворогів і союзників, 

продемонстрував, що в ситуації анексії Криму і гібридної війни 

підтримує державу, в тому числі фінансово. Завдяки активній 

моделі поведінки, положення фігури олігарха на шаховій дошці 

української політики суттєво змінилося – непублічний бізнесмен 

вийшов у публічну площину, створив власну зону впливу, взявши 

під контроль Дніпропетровську область, на території якої роз-

ташовані найважливіші активи "Привату". Безсумнівно, ставши 

керівником Дніпропетровської області, Коломойський виграв 

змагання за регіон, де традиційно конкурували дніпропетровські і 

донецькі олігархи. 

Ігор Коломойський та його команда втримали ситуацію в 

Дніпропетровському регіоні, придушивши сепаратистські настрої 

                                                 
307 URL: http://www.youtube.com/watch?v=IXOH5KSmPcg  

http://www.youtube.com/watch?v=IXOH5KSmPcg
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(як стверджують заступники Ігоря Коломойського на 

губернаторській посаді Геннадій Корбан і Борис Філатов, з 

перших днів команда губернатора вела переговори з усіма групами 

за інтересом в області, намагалася всіх почути, створювала пого-

джувальні комісії, які шукали прийнятні рішення для всіх сто-

рін308, в області був організований логістичний центр для АТО, 

налагоджене постачання армії, координація волонтерів, допомога 

переселенцям, лікування поранених та упізнання загиблих 

військових. Результати діяльності команди Коломойського на 

державних постах в регіоні приносять електоральні дивіденди: 

Борис Філатов на парламентських виборах у жовтні 2014 року здо-

буває перемогу в одномандатному виборчому окрузі №27 

(Дніпропетровськ), набравши 56,66% голосів309, а 15 листопада 

2015 року Філатов був обраний мером Дніпра. Свої мотиви появи 

у владі дніпропетровська команда розділяє на дві складові – 

патріотичну і бізнесову: "Наша мотивація, з одного боку, ідеа-

лістична – ми просто патріоти нашої країни. Друга мотивація 

більш прагматична – як бізнесмени, ми розуміємо, що якщо країна 

зруйнується, або в країні буде Придністров'я чи Осетія, або замо-

рожений конфлікт, то всі наші активи або нічого не коштувати-

муть, або дуже багато втратять у ціні"310. 

Після Революції Гідності представники великого бізнесу 

обійняли державні посади не тільки в регіональних органах влади: 

Президентом країни обрано Петра Порошенка (восьме місце в 

рейтингу найбагатших українців за версією "Форбс" у 2015 році), а 

Адміністрацію Президента очолив один з найвпливовіших медіа-

магнатів СНД Борис Ложкін, одним із заступників якого до 

                                                 
308 Интервью с Геннадием Корбаном: о Порошенко, Путине, Коломойском, 

войне и бизнесе // Vgorode.ua. 2014.  18 июня. URL: http://dp.vgorode.ua/-

news/sobytyia/226740-yntervui-s-hennadyem-korbanom-o-poroshenko-putyne-

kolomoiskom-voine-y-byznese 
309 Официально: Борис Филатов выиграл по округу 27 // Днепропетровская 

панорама. 2014. 28 октября. URL: http://dnpr.com.ua/content/oficialno-boris-filatov-

vyigral-po-okrugu-no27 
310 Филатов рассказал о Путине, Цареве и бандах Донецка и Луганска // 

Vgorode.ua. 2014. 21 мая. URL: http://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/223532-fylatov-

rasskazal-o-putyne-kolomoiskom-tsareve-y-bandakh-donetska-y-luhanska  

http://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/226740-yntervui-s-hennadyem-korbanom-o-poroshenko-putyne-kolomoiskom-voine-y-byznese
http://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/226740-yntervui-s-hennadyem-korbanom-o-poroshenko-putyne-kolomoiskom-voine-y-byznese
http://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/226740-yntervui-s-hennadyem-korbanom-o-poroshenko-putyne-kolomoiskom-voine-y-byznese
http://dnpr.com.ua/content/oficialno-boris-filatov-vyigral-po-okrugu-no27
http://dnpr.com.ua/content/oficialno-boris-filatov-vyigral-po-okrugu-no27
http://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/223532-fylatov-rasskazal-o-putyne-kolomoiskom-tsareve-y-bandakh-donetska-y-luhanska
http://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/223532-fylatov-rasskazal-o-putyne-kolomoiskom-tsareve-y-bandakh-donetska-y-luhanska
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початку грудня 2014 був ще один представник бізнесу – власник 

"Миронівського хлібопродукту", мільярдер, який посідав у 2015 

році п'яте місце в рейтингу Форбса серед найбагатших українців. 

У серпні 2016-го Порошенко призначає головою АП Ігоря Райніна, 

колишнього голову харківської адміністрації.  

26 травня 2014 року, коли перемога Порошенка в першому 

турі президентських перегонів не викликала сумніву, він зголосив-

ся позбутися своїх активів: "Що стосується мого бізнесу, то 

відразу ж після цього буде укладено контракт з інвестиційною 

компанією щодо пошуку покупців"311. У вересні 2014 року ново-

браний Президент повідомив, що продажем його бізнес-активів 

займеться інвестиційна компанія Rothschild. Разом з тим, влітку 

наступного року активи Порошенко все ще залишалися не про-

даними, в тому числі Липецька фабрика, розташована на території 

РФ, а на прес-конференції 5 червня 2015 року, коментуючи 

ситуацію зі своїм бізнесом, Петро Порошенко наголосив, що 

питання відстороненості від бізнесу планує вирішити шляхом 

передачі акцій компанії "Рошен" в управління Ротшильдам: "Щодо 

Липецька. Я б дуже хотів його продати. Але Липецьк заарешто-

ваний російською владою. І він буде проданий, хоча цього і не 

вимагає закон. Це моя політична позиція. Я не зобов'язаний це 

робити. Це моя перша ініціатива в Україні, і я буду робити все для 

того, щоб це здійснити. Але я не буду замість того, щоб займатися 

своїми президентськими зобов'язаннями, бігати по світу і шукати 

покупців. Я уклав договір із всесвітньо відомою, кращою або 

однією з кращих компанією у світі Ротшильд, яка зараз активно 

проводить роботу з пошуку покупців. Зараз три компанії роблять 

перевірку "Рошен". А для того, щоб уникнути інсинуацій, уже 

майже підготовлений договір про передачу в траст Ротшильду, 

компанії з бездоганною репутацією, мого пакета акцій у Рошен. 

Саме для того, щоб прізвище Порошенко серед власників "Рошен" 

не значилося"312.  

                                                 
311 Бізнес нового президента // Insider.  2014.  30 травня. URL: 

http://www.theinsider.ua/business/538796bfc96ca/ 
312 Стенограмма пресс-конференции Порошенко // Вести.  2015.  7 июня. 

http://www.theinsider.ua/business/538796bfc96ca/
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У 2015-му Порошенко анонсує політику деолігархізації – 

політику ліквідації олігархічного впливу на владу і економіку, 

наслідком якої стала відставка Ігоря Коломойського 25 березня 

2015 року, спроби демонополізації енергетичного ринку (домі-

нуюча частка якого належить структурам Рината Ахметова), прий-

няття Радою та підписання президентом Закону "Про ринок газу", 

одна із норм якого – заборона безкоштовного використання дер-

жавних газопроводів приватними операторами. Це положення без-

посередньо зачіпає інтереси групи Дмитра Фірташа і Сергія 

Льовочкіна, які контролюють більшість облгазів в країні. У най-

ближчий час можуть відбутися зміни в управлінні Укрнафти 

(підприємством керує лояльний Ігорю Коломойському 

менеджмент): 21 травня 2018 року наглядова рада НАК "Нафтогаз 

України" схвалила рішення про проведення аудиту ПАТ 

"Укрнафта", що може призвести до звільнення голови правління 

Марка Роллінса. У рамках аудиту планується перевірити ефек-

тивність укладених договорів та потенційні збитки. За резуль-

татами аудиту буде прийнято рішення про доцільність зміни керів-

ництва.  

Демонструючи свою політичну суб’єктність, українські 

олігархи у відповідь на політику деолігархізації починають засто-

совувати давно відомий і апробований механізм впливу – полі-

тичний шантаж. Так, з появою інформації про можливу відставку 

Ігоря Коломойського з поста губернатора, ЗМІ із медіа-холдингу 

олігарха починають повідомляти про можливість безладів у 

Дніпропетровській області у разі його відставки, акцентуючи на 

загрозі дестабілізації регіону.  

Ще один приклад політичного шантажу – шахтарські мітинги 

в Києві навесні 2015 року. Депутат від БПП Мустафа Найєм на 

своїй сторінці у ФБ опублікував документ, що нібито існує план 

компанії Рината Ахметова ДТЕК з дискредитації міністра енер-

гетики та дестабілізації на енергетичному ринку. В плані йдеться 

про те, що одним із механізмів тиску на владу мають стати саме 

шахтарські протести. Одна із вимог шахтарів, що вийшли на 

                                                                                                           
URL: http://vesti-ukr.com/strana/102532-stenogramma-press-konferencii-poroshenko 

http://vesti-ukr.com/strana/102532-stenogramma-press-konferencii-poroshenko
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вулиці Києва, – звільнення голови Міненергетики Володимира 

Демчишина, який очолив процес демонополізації енергетичного 

ринку (монополіст на ринку – компанія ДТЕК, яка належить 

Ринату Ахметову). На думку експертів, тиск на владу шляхом 

шахтарських мітінгів мав на меті збереження монопольного 

становища компаній Рината Ахметова на енергетичному ринку.  

Взаємовідносини держави і представників великого капіталу 

після Революції Гідності аналізують дослідники Центру еко-

номічної стратегії, які доходять висновку, що вплив великого 

капіталу на державні органи з метою встановлення економічних 

правил гри на користь бізнесу збережено. Йдеться про обмеження 

конкуренції через встановлення мита та квот, про преференції та 

можливість отримати надприбутки, про контроль бюджетних кош-

тів та операційний контроль над державними підприємствами, про 

спеціальні формули при встановленні тарифів на електроенергію 

та збереження низьких тарифів на транспортування вантажів 

українською залізницею тощо313.  

Серед стратегій впливу великого капіталу на державні органи 

Центр економічної стратегії виділяє декілька напрямків, серед них: 

 стратегія захоплення регуляторів (НКРЕКП та формула 

Роттердам+, "Державіаслужба" та знижки до аеропортових зборів, 

які протягом 2013–2016 державний аеропорт Бориспіль надавав 

лише МАУ, іншим перевізникам така преференція надана не була);  

 стратегія контролю над грошовими потоками державних 

підприємств (як приклад – "Укрнафта", 50%+1% якої належать 

державі, а 42% належать структурам Ігоря Коломойського, за 

угодою 2010 року, яка була підписана між першим та другим 

турами президентських виборів, держава безстроково зафіксувала 

неможливість призначати свого керівника "Укрнафти". Ця угода, 

хоч і спростована в Лондоському арбітражі, але й досі заважає 

державі контролювати діяльність "Укрнафти";  

                                                 
313 Звільнити захоплену державу Україна // Офіційний сайт Центру 

економічної стратегії. 2017. 15 березня. URL: http://ces.org.ua/wp-

content/uploads/2017/03/Zvilnyty-zakhoplenu-derzhavu-Ukraina.pdf 

http://ces.org.ua/wp-content/uploads/2017/03/Zvilnyty-zakhoplenu-derzhavu-Ukraina.pdf
http://ces.org.ua/wp-content/uploads/2017/03/Zvilnyty-zakhoplenu-derzhavu-Ukraina.pdf
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 стратегія отримання переваг при участі у тендерах на пос-

тавку продукції (послуг) за державний кошт (йдеться про закупівлю 

"Укргазвидобуванням" труб у "Інтерпайпу", "Укрзалізничпостачем" 

коліс у "Інтерпайпу", а також придбані без тендеру трансформатори 

для "Укренерго" – їх компанія придбала у заводу "Запоріж-

трансформатор", що належить Костянтину Григоришину).  

Час від часу дії олігархів стають причиною суспільних про-

тестів. Однією з причин конфронтації стає забруднення навко-

лишнього середовища промисловими гігантами: регіональні спіль-

ноти протестують проти власників бізнесу, чиї активи не дотри-

муються стандартів корпоративно-соціальної відповідальності та 

забруднюють повітря, землю, водні ресурси, загрожуючи здоров’ю 

людей. Екологічний протестний рух набирає обертів з 2012 року, 

розпочавшись в Маріуполі мітингом-протестом "Стоп, смог!", 

коли громада вийшла на вулиці міста на підставі того, що з серпня 

2011 року в Маріуполі значно погіршилася екологічна обстановка. 

Учасники акції підписали резолюцію, що була адресована 

Президенту, Верховній Раді, міській владі та керівництву холдинга 

"Метінвест" (власник меткомбінатів "Азовсталь" та ММК 

ім. Ільїча – основних забруднювачів атмосфери в регіоні) з вимо-

гами виконувати екологічне законодавство та ініціювати еколо-

гічний аудит промислових активів Маріуполя314. За результатами 

акції аглофабрику "Азовсталі" було закрито на ремонт (з метою 

реконструкції), крім того було закрито три коксові батареї 

"Азовсталі"315.  

Екологічний протест підтримало Запоріжжя, де у 2013 році 

з’явився рух "Чим дихає Запоріжжя", вимагаючи постійного еко-

логічного контролю промислових підприємств владою міста. 

Протестні акції не були настільки масові, як у Маріуполі, але 

відбувалися систематично – у 2016 році промислові підприємства 

Запоріжжя підписали Меморандум з владою, за яким 

                                                 
314 Резолюция представителей территориальной громады Мариуполя – 

участников экологической акции "Стоп, смог!", состоявшейся 04.11.2012 // 

Укррудпром. URL:  http://www.ukrrudprom.ua/digest/Krik_dushi.html?print 
315 Ахметов устроил экологическую катастрофу // Украинская правда. URL: 

http://www.epravda.com.ua/rus/publications/2012/12/7/349696/ 

http://www.ukrrudprom.ua/digest/Krik_dushi.html?print
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зобов’язалися скорочувати шкідливі викиди в атмосферу та річку 

Дніпро.  

Одна з довготривалих історій боротьби громади з великим біз-

несом – історія ТЕС Дніпроенерго, яка є єдиною теплоелектро-

станцією, що знаходиться в межах міста-мільйонника. Розта-

шована в місті Дніпро, ТЕС, що належить ДТЕК Рината Ахметова, 

не виконала зобов’язання з модернізації підприємства, що були 

зафіксовані в момент його приватизації. Зобов’язання стосувалися 

саме екологічної модернізації та передбачали зменшення викидів 

шкідливих, забруднюючих речовин і впровадження системи ком-

плексного екологічного моніторингу на всіх діючих енергоблоках. 

Серед умов продажу ТЕС "Дніпроенерго", що були ухвалені у роз-

порядженні Кабміну №1106-р від 2 листопада 2011 року, були 

вимоги до потенційних покупців, які так і залишилися неви-

конаними: 

 розроблення до 31 грудня 2013 р. плану заходів товариства 

з охорони навколишнього природного середовища, яким перед-

бачається, зокрема, здійснення заходів з охорони атмосферного 

повітря, у тому числі із скорочення викидів оксидів сірки, азоту та 

твердих часток, передбачивши початок його виконання не пізніше  

1 січня 2015 року;  

 встановлення приладів автоматичного контролю за кількістю 

та якістю забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне 

повітря від котельних агрегатів, під час здійснення заходів з 

модернізації пилогазоочисного устаткування або його заміни на нове 

у строк, передбачений Протоколом про приєднання України до 

Договору про заснування Енергетичного Співтовариства (994_a27) 

щодо виконання умов Директиви 2001/80/ЕС ( 994_913 ).  

Екологічна ситуація в місті та невиконання екологічних 

зобов’язань ДТЕКом стали причиною створення громадської орга-

нізації SAVE DNIPRO, яка привертаючи увагу до екологічних 

проблем, що є наслідком роботи підприємства, змусила власників 

до діалогу. В результаті для прозорості процесу екологічної 

модернізації була створена робоча група, яка має моніторити 

реалізацію всіх екологічних програм Придніпровської ТЕС. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a27
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_913
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Аналогічним шляхом пішли і в Бурштині, де розташована 

Бурштинська ТЕС, яка п’ятий рік поспіль, за даними Мінекології, 

перебуває у трійці підприємств, що найбільше забруднюють по-

вітря в Україні. В місті створено ініціативну групу, яка контролює 

виконання екологічних зобов’язань власників Бурштинської ТЕС. 

Предметом конфронтації трудових колективів та власників 

підприємств найчастіше стають питання заробітної плати – трудові 

колективи наголошують, що власники не виконують свої зобо-

в’язання підвищувати заробітну платню чи взагалі не виплачують 

її. Так, свої фінансові права у вересні 2016 року виборювали пра-

цівники Бурштинської ТЕС, які акцентували, що власник Бур-

штинської ТЕС ДТЕК не виконує надані при приватизаціїї ТЕС 

інвестиційні зобов’язання та умови колективного договору – не 

підвищує зарплату на індекс інфляції, скорочує штатну чисель-

ність робітників, не виплачує надбавку за вислугу років. Протести 

працівників ТЕС поновлюються у 2017 році – цього разу до них 

активно долучаються політичні сили, а ключовою озвученою 

вимогою є повернення контрольного пакету акцій Бурштинської 

ТЕС у власність держави316. 

Один із найгучніших протестів – страйк шахтарів під землею. 

До цієї форми протесту у травні 2017 року вдалися робітники шахт 

Кривого Рогу "Ювілейна", "Фрунзе" (належать "ЄВРАЗ Суха 

Балка"), вимагаючи росту зарплат у доларовому еквіваленті до 

рівня 2010–2012 років. Аргумент шахтарів – ціна руди, яку вони 

видобувають, прив’язана до валюти, а зарплата – ні; "Родіна", 

"Октябрьська", "Гвардійська", "Тернівська" (КЗРК), вимагаючи 

підвищити зарплату для робітників основних професій до рівня 

2012 року, тобто еквівалента 1000 доларів; Артем-1 (Арселор Міт-

тал Кривий Ріг), вимагаючи підвищення заробітної плати до 

економічно обґрунтованого рівня.  

В результаті шахтарських страйків колективам вдалося част-

ково відкоригувати фінансову ситуацію: "Арселор Миттал Кривой 

                                                 
316 Завтра працівники Бурштинської ТЕС можуть перекрити трасу Львів – 

Івано-Франківськ // Вікна. URL: http://vikna.if.ua/news/category/if/2017/02/-

04/67253/view 

http://vikna.if.ua/news/category/if/2017/02/04/67253/view
http://vikna.if.ua/news/category/if/2017/02/04/67253/view
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Ріг" вирішив підняти зарплату шахтарям на 35-70%; "ЄВРАЗ Суха 

Балка" – на 20%; КЗРК – підняти зарплату спочатку на 20%, до 

Дня шахтаря ще на 30%, а до кінця року на 100%317. 

 У переддень становлення ринкової економіки в Україні 

більшість підприємств належало державі, а визначальна ринкова 

інституція – економічна самостійність господарюючих суб'єктів – 

була відсутня. Специфіка українського переходу від планової еко-но-

міки до ринкової полягала в тому, що запорукою становлення і 

накопичення капіталу ставав патронат влади, а система відкритих, 

конкурентних ринкових відносин так і не була побудована. Як нас-

лідок, це дало поштовх формуванню в Україні закритих кланово-

олігархічних груп за інтересом, пов’язаних патроно-клієнськими 

стосунками із владою та формуванню олігархічної моделі еко-номіки.  

Завдяки владному ресурсу вітчизняні олігархи зосереджують 

у своїх руках потужності і активи окремих ринків. Особливістю 

української економіки стає велика ступінь її монополізації. 

Олігархи-власники монополій отримують додатковий прибуток за 

рахунок споживачів, а не конкурентних переваг. Через вплив на 

державні органи та посадовців розподіляють бюджетні потоки. 

Використовують ЗМІ, власниками яких вони є, для формування 

суспільної думки, а не об’єктивного висвітлення подій. Активно 

використовують стратегії захоплення держави: стратегію захоп-

лення регуляторів, стратегію отримання переваг при участі у тен-

дерах на поставку продукції (послуг) за державний кошт, страте-

гію контролю над грошовими потоками державних підприємств. 

Але, маємо зазначити, що в історії незалежної України були і 

такі періоди, коли інтереси олігархів співпадали з інтересами 

суспільства. Один із прикладів – події революції Гідності та 

подальша боротьба українців з російською агресією. Але все ж 

таки, маємо зазначити, що одним із провідних мотивів, які 

спонукали олігархів діяти в унісон з суспільством, і в минулому, і 

зараз, залишалається економічна раціональність. 

                                                 
317 Протести металургів і шахтарів у Кривому Розі вщухли ненадовго? // 

DW. URL: http://www.dw.com/uk/протести-металургів-і-шахтарів-у-кривому-розі-

вщухли-ненадовго-22052017/aw-38942495 
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3.3. ВІРА У ПРАВО І ПОДОЛАННЯ БЕЗПРАВ’Я: 

ЗАПОБІГАННЯ СУСПІЛЬНІЙ АНОМІЇ 
 

Кризовий стан українського суспільства обумовлений цілим 

комплексом проблем, що накопичувалися в Україні протягом 

довгого часу. Серед них – суттєва розбіжність між декларованими 

формальними законами і ступенем їх практичного втілення, 

послаблення ролі соціальних інститутів та держави в цілому, 

загроза втрати ціннісно-світоглядних орієнтирів, довіри, що, в 

свою чергу, створює загрозу стабільності усього українського сус-

пільства. В буденній суспільній свідомості посилюються правовий 

нігілізм, звичка обходити закон та жити за "правилами", що 

існують паралельно з чинним законодавством. Зрештою, анор-

мальність стає нормою і, навпаки, правова норма виявляється 

анормальністю. Традиційним стало порушення закону вищими 

посадовими особами держави, що об’єктивно веде до втрати 

довіри як до права – основоположного принципу функціонування 

суспільства, так і до державних інститутів в цілому. 

Проблему суспільної аномії ґрунтовно дослідив Е. Дюркгейм, 

підкреслюючи, що аномічні стани в суспільстві виникають 

особливо часто в умовах економічних криз. "У момент суспільної 

дезорганізації,- вважав дослідник, – чи буде вона відбуватися через 

хворобливу кризу або, навпаки, в період сприятливих, але дуже 

раптових соціальних перетворень – суспільство виявляється 

тимчасово нездатним проявити потрібну дію на людину"318. Соці-

альна аномія об’єктивно веде до розмивання соціальної та куль-

турної ідентичності, розпаду системи права, правосуддя, роз-ми-

вання кордонів соціальних норм. "Аномія, – слушно вважає 

О.Тургенєва, – явище, яке виявляється не тільки на загально-

суспільному, проте й на індивідуальному рівні. Вона викликає 

особливий психологічний стан особистості, який характеризується 

відчуттям втрати орієнтації в житті, що виникає коли людина 

                                                 
318 Дюркгейм Е. Самоубийство: социологический етюд / Е. Дюркгейм; 

Москва: Мысль, 1994. С. 237. 
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опиняється перед необхідністю слідувати нормам, що суперечать 

одна одній"319. 

В ситуації виживання всі елементи внутрішньої структури особи 

ревізуються, оскільки цілі, орієнтації, установки, норми, стандарти, 

зразки більш благополучного етапу життя тут стають чужорідними, 

вони не діють, точніше не спрацьовують. Колишні життєві значення 

стають неадекватними реаліям, звичний обсяг потреб скорочується. 

Звичні, буденні варіанти поведінки, що давали результат раніше, 

стають ризикованими, позитивні результати соціальних ходів, 

заснованих на колишній логіці, ніяк не гарантуються. Деякі люди 

починають розуміти неефективність своїх установок, хоча ще й не 

можуть виробити нових. Їхня власна поведінка, що не досягає 

соціальних очікувань, формує у них внутрішній дискомфорт, 

високу тривожність. Інші не усвідомлюють невідповідність своїх 

внутрішніх орієнтацій новим зовнішнім обставинам. елементи 

їхньої особистісної структури є відповіддю, віддзеркаленням того 

соціального світу, якого вже немає. Невідповідність їхніх схем 

поведінки практиці теж викликає невдоволення і дискомфорт 320. 

Феномен аномії вивчався не тільки Дюркгеймом, пізніше її 

істотно розвинув Р. Мертон. Аномія, згідно з його уявленнями, являє 

собою орієнтації окремих громадян і соціальні ситуації, які не 

відповідають цілям, визначеним культурою соціуму. За Дюркгеймом 

описуваний феномен означає невміння суспільства управляти при-

родними імпульсами і прагненнями індивідів. У свою чергу, Р. Мер-

тон вважав, що багато прагнень суб’єктів необов’язково будуть 

"природними". Громадська система обмежує здатність окремих 

соціальних груп задовольняти власні прагнення. Вона "пресує" тих 

або інших індивідів, змушуючи їх діяти протиправно. Р. Мертон 

розглядав аномію як крах системи управління індивідуальними 

бажаннями, внаслідок чого індивід починає бажати більшого, ніж 

здатний домогтися в умовах конкретної соціальної структури. Він 

                                                 
319 Тургенева О. Проблема аномії у сучасному суспільстві:соціально-

філософський аспект/ Вісник НТУУ-КПІ. Філософія,Психологія, Педагогіка. 

Вип.1, 2012. С. 71.  
320 Криза в Україні: зони ураження. Погляд соціологів. Київ: ТОВ "Друкарня 

"Бізнесполіграф", 2010. 104 с. 
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зазначає, що описане явище з’являється від неможливості багатьох 

громадян слідувати нор-мам, повністю приймається ними, а не від 

присутності свободи вибору. 

Стан аномії – це абсолютна розбіжність декларованих і 

цивілізаторських цілей з соціально структурованими засобами їх 

досягнення. Застосовуючись до окремому члену соціуму аномія є 

викоріненням його моральних установок. При цьому індивід 

втрачає будь-яке почуття традиційності, наступності, втрачає всі 

зобов’язання. Зв’язок з соціумом зруйновано. Таким чином, без 

поновлення духовності і моральних орієнтирів, радикальне пере-

творення суспільства, вироблення нових цінностей і норм, 

подолання аномії неможливі321. 

Кількісні параметри суспільної аномії оцінити вкрай важко, а 

оскільки в основі соціальної реальності лежить соціальна взаємо-

дія, специфіка сприйняття окремих елементів цієї реальності 

залежить від деяких культурно-історичних характеристик 

конкретного суспільства. Сучасну українську соціальну дійсність 

характеризують відсутність єдності соціальних уявлень про 

ключові проблеми сучасності, висока ступінь байдужості і апатії в 

суспільстві, низький ступінь ефективності ключових соціальних 

нормативних регуляторів (право, мораль, релігія). А оскільки у 

масові свідомості поширена думка про невідповідність законів 

суспільній справедливості, про те, що верховенство права в 

Україні є формальним, то віра у право практично відсутня. 

У світовому рейтингу "Індекс верховенства права" за період 

2017–2018 років Україна посіла 77 місце. Рейтинг складає орга-

нізація "World Justice Project" один раз у два роки серед 113 країн 

світу. У ранжуванні країн застосовують чотири універсальні 

принципи верховенства права: 

 державні гілки влади підзвітні громадянам; 

 законодавство сформульоване доступно; 

 діяльність влади відкрита для суспільства; 

                                                 
321 Мертон Р. Социальная структура и аномия//Социология преступности. М. 

1966. 
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 вирішення спорів доступне і неупереджене 322. 

У той же час, слід мати на увазі, що універсальні принципи 

верховенства права не працюють самі по собі. Для забезпечення 

цих принципів необхідно впровадження механізмів їх реалізації 

державою та її інститутами з одного боку, та, що не менш 

важливо, розуміння громадянами сутності права, їх природи, 

ставлення громадян до системи своїх прав і до способів їх захисту. 

Сама по собі проблема відповідності існуючих норм права 

цінностям суспільства докладно розглянута К.Горобцем, який 

вважає, що це одна з актуальних проблем сучасного правового 

розвитку 323. Зрештою, право має сприяти тому, щоб людина могла 

реалізувати свої життєво важливі цілі і цінності. У свою чергу, 

право саме по собі є (принаймні має бути) цінністю для сус-

пільства, виступаючи інструментом втілення в життя діючих в 

суспільстві цінностей. Слід додати, що яким би суворим не був 

контроль виконання права з боку держави, воно все-таки не буде 

дійсним при байдужому ставленні до нього суспільства або тим 

більше при категоричному несприйнятті його324. 

Справедливість є однією з основних людських цінностей, відпо-

відно її відображення в нормах права є необхідною умовою прий-

няття права суспільством, що, в свою чергу, сприяє забез-печенню 

ефективності виконання правових норм. Сфера дії категорії справед-

ливості дуже широка. Справедливість у праві – це категорія, спря-

мована на здійснення відплати за скоєне (і пока-рання, і заохочення), 

це також прийнята міра розподілу благ у суспільстві. Рівність перед 

законом є невід’ємною стороною справедливості в її правовому 

аспекті. Саме рівність перед зако-ном сприяє однаковому, рівному 

відношенню до людини і громадянина, до її прав і обов’язків; і лише 

                                                 
322 URL: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/-WJP_-

ROLI_2017-18_Online-Edition.pdf 
323 Горобець К. В. Аксіосфера права та і ̈і ̈ компоненти : дис. … канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" / К.В. Горобець ; Національний 

університет "Одеська юридична академія". Одеса, 2012. С. 97. 
324 Горобець К. В. Аксіосфера права та і ̈і ̈ компоненти : дис. … канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" / К.В. Горобець ; Національний 

університет "Одеська юридична академія". Одеса, 2012. С. 6. 

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP_ROLI_2017-18_Online-Edition.pdf
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP_ROLI_2017-18_Online-Edition.pdf
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закон дає міру відплати за скоєне, міру розподілу життєвих благ. 

Право буде ефективним тільки в тому випадку, коли воно буде 

сприяти реа-лізації суспільством і особистістю ідеалу справедливості. 

Однак в реальності це не завжди так. 

За 27 років незалежності в Україні була створена певна сис-

тема правових та соціально-економічні передумови для розвитку 

організаційного плюралізму як первинної ознаки демократичного 

представництва інтересів громадян та соціальних груп. Проте 

неефективність реформ, низький рівень соціальної структурова-

ності населення, надмірне розшарування не сприяють формуванню 

рівноправного представництва їхніх інтересів. 

У статті 36 Конституції України визначено, що громадяни 

України мають право на свободу об’єднання в політичні партії та 

громадські організації для здійснення й захисту своїх прав і свобод 

та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних 

та інших інтересів. В той же час, в практичній діяльності полі-

тичних партій проблема захисту прав громадян займає далеко не 

першочергове місце. Конституція закріпила право громадян на 

свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і пере-

конань (Ст. 34), на свободу світогляду і віросповідання (Ст. 35), 

об’єднання у політичні партії та громадські організації (ст. 36), 

право на збори, мітинги, походи і демонстрації (Ст. 39).). Крім 

того, існує масив законодавчих актів щодо артикуляції та обсто-

ювання суспільно-групових інтересів. Це Закон України "Про 

громадські об’єднання" у редакції від 02.11.2016", Постанова Кабі-

нету Міністрів України "Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики", Указ Президента 

України "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні", Національна стратегія сприяння розвитку гро-мадян-

ського суспільства в Україні на 2016–2020 роки, Закон України 

"Про асоціації органів місцевого самоврядування" у редакції від 

01.01.2016", Закон України "Про звернення громадян", "Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"325. 

                                                 
325 Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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У суспільстві, де не забезпечується принцип верховенства 

права (попри його конституційне закріплення) неминуче відбу-

вається деформація правосвідомості, поширюється правовий 

нігілізм як наслідок соціальної аномії. Право, як ми вже 

підкреслювали, не може гарантувати виконання законів само по 

собі, а лише в комплексі з внутрішніми перекона-ннями особи. 

Ю. Калиновський, наприклад, вважає, що деформації правосвідо-

мості "являють собою викривлення форми та змісту правових 

настанов, навичок та звичок на інституційному та не інсти-

туційному рівнях, що відображається перш за все у діяльності та 

дискурсивних практиках суб’єктів правовідносин, а також у 

засобах вирішення конфліктних ситуацій, стереотипізованих серед 

широких верств населення"326, а основними компонентами право-

свідомості можна вважати когнітивний (знання принципів 

функціонування правової системи, органів юридичної сфери, 

юридичних норм та можливостей їх застосування), оціночний 

(ставлення, оцінки, цінності щодо функціонування правової сфери, 

правових інститутів, роботи органів юридичної сфери, юридичних 

норм та можливостей їх застосування, поведінки інших у сфері 

правовідносин, власного місця та ролі у системі правовідносин) та 

поведінковий (мотиви правомірної та протиправної поведінки, 

установки на моделі поведінки у сфері права, готовність до 

соціально-правової активності). 

Зміст правосвідомості формується у результаті співіснування 

низки чинників як інституційного, так і соціокультурного харак-

теру. Соціокультурні чинники (особливості ціннісно-нормативних 

систем, етичні, моральні світоглядні приписи тощо) актуалізують-

ся через впливи соціальних інститутів, таких як сім’я, освіта, 

політичні, економічні та правові інститути. 

Можна погодитися з тим, що деформації правосвідомості в 

кінцевому результаті мають вияв у поведінці особи, проте це 

також зміни у поглядах, ідеях, настроях. Тому влучнішим є 

                                                 
326 Калиновський Ю. Ю. Правосвідомість українського суспільства: ґенеза 

та сучасність : монографія / Ю. Ю. Калиновський. Харків : Право, 2008. С. 218–

219. 
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визначення, запропоноване М. П. Требіним, який під деформа-

ціями правосвідомості розуміє соціально-правове явище, що 

характеризується зміною її стану, при якому у носіїв формуються 

певні ідеї, уявлення, погляди, знання, відчуття і настрої, пере-

живання і емоції, які спотворено відображають юридичну дій-

сність і виражають негативне ставлення до діючого права, 

законності і правопорядку327. 

Можна сформувати два основні підходи до виділення 

норми та деформації правосвідомості: 

1) Нормативний. Згідно цього підходу ознаки "нормальної" 

правосвідомості фактично конструюються. Суб’єктами такого кон-

струювання можуть виступати теоретики – правознавці, науковці, 

юристи, законодавці. Конструкт "правильного" міститься у тео-

ріях, концепціях, формальних нормах (правових актах). Вихід за 

межі "правильного" означатиме деформацію. Принципами ство-

рення цієї "норми" є уявлення суб’єкта про мораль, традиції, спра-

ведливість, "святість" і т. п. З цієї точки зору, наприклад, низькі 

показники довіри громадян до інституту суду будуть показником 

високої деформації правосвідомості. 

2) Статистично – соціологічний. Цей підхід базується на кон-

цепції Е. Дюркгейма про норму та патологію. Згідно з його тео-

рією, нормою є те, що поширене у суспільстві – наприклад, певний 

рівень злочинності або самогубств. Тобто конкретні уявлення що-

до правопорушень та є превалюючі у даному соціумі практики 

вважатимуться індивідом нормальними, а відхилення від прева-

люючих вважатимуться деформацією. З цієї точки зору недовіра 

до судів – це превалюючи, відтак, нормальна, у (Дюр-кгей-

мівському сенсі) характеристика правосвідомості населення а точ-

ніше, характеристика, модальної, найбільш поширеної право-

свідомості). 

                                                 
327 Требін М. Правосвідомість громадян України: стан та види деформації / 

М. Требін // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна. 2009. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, 

теорія, методи. Вип. 23. С. 59–63. 



         Розділ 3   ВЗАЄМНА ДОВІРА … 

 
248 

Межі норми та деформації компонентів правосвідомості 328  
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нення до суду, подання скарги, 
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знань основних (базових) юри-

дичних норм, недостатність 

знань для захисту та реалізації 

своїх прав та обов’язків, незнан-
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 ставлення до права як 

цінності та регулятора 

соціального порядку; 

 довіра до органів правової 

сфери; 

 осуд протиправної 

поведінки інших; 

 позитивне ставлення до 

закону та юридичних норм, 

адекватна їх оцінка. 

 ставлення до права як до 

інструментальної цінності; 

 ідеалізація закону та 

правових норм; 

 відкидання необхідності права 

та твердження про його неспро-

можність регулювати відносини; 

 недовіра до органів правової 

сфери; 

 виправдання протиправної 

поведінки; 

 правова індиферентність (від-

сутність інтересу до правових 

явищ). 
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  установка на неухильне дот-

римання законодавчих норм; 

 установка на соціально-

правову активність (затриман-

ня злочинця, захист потер-

пілого, обговорення законо-

проектів, захист своїх пору-

шених прав); 

 вмотивованість правової пове-

дінки не страхом, а усвідом-

ленням необхідності дотри-

мання закону. 

 допускання можливості 

порушити закон за певних 

обставин; 

 небажання проявляти 

соціально- правову активність; 

 мотивом правомірної 

поведінки виступає страх чи 

користь. 
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Зрештою, на формування правосвідомості, а відтак і на її 

деформацію, впливають не тільки і не стільки суто правові фак-

тори. В умовах нестабільності законодавства, реформування базо-

вих галузей законодавства, формування правосвідомості відбу-

вається хаотично, асимілюючи в себе як найкращі надбання, так і 

його негативні прояви. Важливим у цій ситуації є те, що громад-

ськість більше не покладається на право як на певний непохитний 

постулат, а керується саме правосвідомістю при оцінці своєї 

поведінки як правової чи неправової. Як вважає М.Черкас, навіть 

стабільне законодавство "може зумовити два абсолютно проти-

лежні рухи, причому одночасно. Перший варіант – підвищення 

рівня правосвідомості (як індивідуального, так і колективного), 

увібрання найкращих європейських уявлень про право, цінність 

прав і свобод людини і громадянина тощо. Другий варіант – 

нівелювання дії правових норм шляхом їх невиконання, непід-

корення, створення власної "системи правових норм", яка буде 

змінюватись відповідно до ситуації. Останній варіант фактично 

означатиме сплеск нової, ще більшої хвилі правового нігілізму" 329. 

Важливим вектором формування правосвідомості безумовно є 

управлінський, чи, точніше, здатність держави забезпечити гаран-

тії життю, безпеці та здоров’ю громадян, забезпечити, зрештою, 

державний суверенітет. І, безперечно, економічний фактор. Кризо-

вий стан економічної системи призвів до падіння доходів насе-

лення, зростання цін та знецінення національної валюти. Така си-

туація зумовлює виникнення все нових і нових форм деформації 

правосвідомості 

Дослідуючи феномен правового нігілізму як одного з виявів 

соціальної аномії можна визначити хибність пошуку його джерел 

та форм виключно у сфері права, без залучення до аналізу інших 

галузей діяльності суспільства. Це призвело б до того, що боротьба 

із правовим нігілізмом здійснюється не на подолання самих його 

коренів, а лише зовнішніх проявів. До джерел же правового 

нігілізму відносяться недосконалість і суперечливість законів, явні 
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порушення закону, недосконалість державного апарату і всієї 

системи керування, боротьба всередині влади, неналежна правова 

захищеність, низька загальна і правова культура, незадовільна 

якість законодавства, стан вседозволеності в державі, низький 

рівень право реалізації тощо330. 

Те що право як таке в Україні переживає серйозну кризу свід-

чить підтверджена соціологічними даними глибока недовіра як до 

самих норм, так і до інститутів, що їх застосовують. Так, дос-

лідження, проведене Київським міжнародним інститутом соціо-

логії в 2017 році, показало, що довіра до судової системи є най-

нижчою серед інших владних інституцій. Судам довіряють менше 

10% опитаних 331. А за результатами соціологічного дослідження 

Центру Разумкова (2018 р.) серед інститутів держави та суспіль-

ства найбільшу довіру громадян мають волонтерські організації 

(їм довіряють 65,2% опитаних), Церква (61,1%), Збройні Сили 

України (57,2%), добровольчі батальйони (50,0%), Державна 

служба з надзвичайних ситуацій (51,1%), Державна прикордонна 

служба (50,7%), Національна гвардія України (48,6%), громадські 

організації (43,4%) – число респондентів, які довіряють цим інсти-

тутам, на статистично значимому рівні перевищує число тих, хто 

їм не довіряє. 

Дещо нижчі показники мають патрульна поліція (35,2% 

довіряють і 49,1% не довіряють), Омбудсмен (25,2% і 42,1%, 

відповідно), СБУ (32,2% і 53,3%, відповідно), Національна поліція 

(32,9% і 55,4%, відповідно). 

Президенту України довіряють 13,8% опитаних, не довіряють 

– 80,6%, Уряду – відповідно 13,7% і 80,7%, Верховній Раді – 

відповідно 10,3% і 85,6%, Національному банку – відповідно 

14,1% і 76,2%, Верховному суду – відповідно 10,6% і 75,2%. 

Довіру до державного апарату (чиновників) висловили 8,6% 

опитаних, не довіряють – 85,3%332. 

                                                 
330 Социология: Краткий тематический словарь. Москва, 2009. 
331 Стан корупції в Україні. Результати загальнонаціонального дослідження 

2017 р. Київ: Київський міжнародний інститут соціології, 2017. С. 7 
332 URL: http://razumkov.org.ua/napryamki/sotsiolohichni-doslidzhennia/dovira-

hromadian-ukrainy-do-suspilnykh-instytutiv 
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Такий низький рівень довіри до установ, на яких теоретично 

покладено основний тягар контролю за неухильним виконанням 

правових норм, має низку причин. Але наслідок такого стану 

очевидний – правові норми нині не сприймаються як ефективний 

інструмент соціального контролю і врегулювання суспільних 

відносин. 

Як вже зазначалося, заходи, які нині пропонуються задля 

запобігання поширенню правового нігілізму, лежать в суто 

правовій площині. Безумовно, покращення якості законів, їх 

кодифікація є важливою підвалиною формування корпусу 

юридично-правових актів, але це аж ніяк не врятує навіть 

бездоганні закони від декларативності, а ще більш від хибного 

правозастосування. Можна згадати Конституцію України, у якій 

зафіксовані норми про те, що Україна є правовою, соціальною 

держава де забезпечуються права людини та громадянина. Здебіль-

шого декларативною залишається значна частина конституційно 

проголошених прав на житло (ст. 47), достатній життєвий рівень 

(ст. 48), охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 

страхування (ст. 49), безпечне для життя і здоров’я довкілля та 

відшкодування завданої порушенням цього права шкоди (ст. 50), 

безоплатну освіту (ст. 53) та ін.333. 

Знайти вирішення проблеми в площині правової освіти 

населення також не видається достатнім. Це, безумовно, важливо, 

але знання основних принципів і ключових норм не гарантує їх 

засвоєння і безумовного виконання. Не вирішує проблему і 

підвищення ролі і статусу судів. Сучасна ситуація в судовій 

системі, навіть після її реформування, яскраво ілюструє, що 

незалежність цієї гілки влади в умовах хворої системи соціальних 

норм не забезпечує ефективного виконання нею свої функції. 

Технологічними шляхами подолання правового нігілізму 

мають бути подолання корупції шляхом реалізації ефективної 

антикорупційної стратегії, створення та впровадження анти-

корупційного законодавства й запровадження всебічного 

                                                 
333 Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР URL:  
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громадського контролю за діяльністю державних органів і 

посадових осіб, проведення ефективних демократичних реформ у 

галузі стабілізації системи державної влади й удосконалення 

системи державного управління, забезпечення його відкритості, 

прозорості та контрольованості громадськістю. 

У дослідженні, що було проведено Фондом "Демократичні 

ініціативи" у 2017 році, було проаналізовано рівень обізнаності 

громадян України про права людини та довіру до влади, готовність 

відстоювати свої права, якщо їх порушуватимуть, а також участі в 

ініціативах громадянського суспільства. Серед головних висновків 

– українці доволі високо цінують права людини, в той же час 

більшість опитаних плутаються у визначеннях і не дуже чітко 

орієнтуються в цій темі; більше половини населення України 

вважає, що в Україні існує проблема з дискримінацією; чимало 

українців знають, що права людини є природними та належними 

від народження, проте неохоче захищають свої права. Половина 

населення ніколи не намагалася захищати свої права; головним 

джерелом знань про права людини є засоби масової інформації, 

які, вважають найбільш ефективним інструментом захисту прав334. 

Відповіді респондентів характеризують загальний стан 

громадської думки стосовно як ієрархії прав в Україні, так і 

можливості їх захисту. Загалом найбільш важливими для насе-

лення України є права, пов’язані із забезпеченням життєвих 

потреб людей: право на життя (вказали серед десяти най-

важливіших 78% населення), право на соціальне забезпечення 

(63%), право на житло (58%), право на освіту (57%), право на пра-

цю (55%), право на достатній життєвий рівень (51%). Водночас 

близько половини громадян включили до десятки найбільш 

важливих для них право на справедливий суд (56%), право на сво-

боду та недоторканість (53%), право на свободу думки, совісті та 

релігії (46%), право самому розпоряджатися своєю долею (45%). 

Запропонований вибір між добробутом за рахунок обмеження прав 

і свобод чи готовністю терпіти певні матеріальні труднощі заради 

збереження своїх прав і свобод поділив українців: третина (30%) 

                                                 
334 URL: https://dif.org.ua/article/gromadska-dumka-pro-prava-lyudini-v-ukrain 

https://dif.org.ua/article/gromadska-dumka-pro-prava-lyudini-v-ukrain
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готова в обмін на власний добробут поступитися державі часткою 

своїх прав та громадянських свобод, 35%, навпаки, заради осо-

бистої свободи та гарантій дотримання всіх громадянських прав 

готові терпіти певні матеріальні труднощі, і ще 35% не змогли 

зробити певного вибору.  

Ситуація з дотриманням прав людини оцінюється громадянами 

України песимістично. Лише 4% відмітили, що ситуація в цій сфері 

покращилася, і ще 23% вважають, що ситуація з одними правами 

змінювалася на краще, а з іншими – на гірше. Натомість 35% 

відмітили, що ситуація однозначно стала гіршою, а ще 28% 

вважають, що ніяких змін не відбулося. Найбільше погіршення 

ситуації з правами людини зазначили жителі Донбасу (60%). Подібні 

негативні оцінки змін у сфері захисту прав людини чималою мірою 

обумовлюються загальною економічною ситуацією в країні. В 

переліку прав, ситуація з дотримання яких, на думку населення, 

найбільш погіршилася, були виділені, в першу чергу право на 

достатній рівень життя (погіршення в цій сфер відмітили 42%), право 

на соціальне забезпечення (29%) та право на працю (27%), тобто ті 

права, що пов’язані з економічною сферою, з виживанням. 

Надзвичайно важливою є думка громадян стосовно віри у 

правосуддя, віри у право, а також довіри до інституцій, що мають 

захищати їх права. На думку опитаних, ефективнішими способами 

захисту прав людини в Україні є звернення до засобів масової 

інформації (таку думку поділяє 28% опитаних), звернення до 

Європейського суду з прав людини (так вважають 19% опитаних), 

використання родичів та знайомих (16% виборів), звернення до 

суду (16% виборів). При цьому близько 19% опитаних вважають, 

що жодних ефективних засобів захисту прав людини у нас не 

існує, і ще майже 15% не змогли дати відповідь на це запитання. 

Особи, які успішно захищали свої права, в якості найбільш ефек-

тивних засобів для такого захисту відмічали загалом той самий 

набір варіантів, але також відносно частіше згадували такі варі-

анти, як власні дії, аж до насильницьких (16% згадувань), та 

вирішення питання за допомогою хабара (12%). Це надзвичайно 

негативні тенденції у масовій свідомості, коли основними 

інститутами захисту прав громадян виступають або ЗМІ, або 
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ЄСПЛ, або використання позаправових інструментів. Більше того, 

рівень активності громадян, спрямованої на захист своїх прав, є 

невисоким; з тих осіб, які зіштовхувалися із ситуаціями пору-

шення своїх прав, 54% опитаних вказали, що вони ніколи не нама-

галися захищати свої права, і лише 46% робили такі спроби. При-

чому рівень подібної активності мало різниться в різних регіонах 

України (цей рівень є трохи більшим в Західному регіоні, і трохи 

меншим – у Східному). Очевидно, така низька активність можна 

пояснити низьким рівнем успішності дій щодо захисту своїх прав. З 

тих осіб, які намагалися захищати своїх права, лише 36% вказали, що 

це їм переважно вдавалося (тоді як для 64% такі спроби переважно 

закінчувалися невдало). Рівень успішності в захисті прав є дещо 

вищим в Західному та Центральному регіонах (тут він склав близько 

40%, тоді як в решті регіонів успішний досвід мали лише 25% 

опитаних). Більш успішно свої права захищали молоді люди, особи з 

вищою освітою, із середнім рівнем достатку, проте навіть серед всіх 

цих груп успіх мали менше половини. 

Парадоксальним є й те, що у масовій свідомості громадян 

України утвердилася думка, що їх права порушуються, але викли-

кає утруднення формулювання того, які саме права були порушені. 

Це свідчить як про необізнаність з основними правами людини 

(економічними, соціальними, політичними, культурними, еколо-

гічними та з багатьма іншими) так і є відображенням небажання 

значної частини населення свої права відстоювати, покладаючись 

на державу та патерналістські тенденції. Зрештою, характер 

взаємовідносин держави та особи залежить від міри реалізації 

принципу народовладдя в країні, від зрілості як громадянського 

суспільства в цілому, так і кожного його представника. М. Єль-

никова слушно підкреслює, що "в Україні права людини висту-

пали та продовжують виступати свого роду заручниками складних 

процесів державотворення, об’єктом системних політичних 

спекуляцій, що значною мірою у суспільній свідомості нівелювало 

й саму цінність прав людини"335.  

                                                 
335 Ельникова М. Удосконалення механізму реалізації та захисту прав 

людини в Україні / М. Єльникова. Публічне управління. 2015. C. 78 
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За даними Агентства США з міжнародного розвитку 

(Аналітична доповідь "Права людини в дії" 2018 р.) права та їх 

порушення розглядаються за наступними категоріями: права 

людини на окупованих територіях Донбасу та АР Крим; дотри-

мання прав людини в секторі безпеки; права людини у діяльності 

антикорупційних органів; права людини у відносинах з фіскаль-

ними органами; право на життя, захист від катувань та поганого 

поводження; право на справедливий суд, право на правову допо-

могу; право на приватність; свобода пересування; право на 

свободу та особисту недоторканність; свобода думки, совісті та 

віросповідання; свобода мирних зібрань; свобода об’єднань; право 

власності; гідний рівень життя; право на освіту; протидія дискри-

мінації; участь в управлінні державними справами; права внут-

рішньо переміщених осіб; права дітей; права осіб із проблемами 

психічного здоров’я; права людини у пенітенціарній системі. Як 

бачимо, перелік величезний, і з точки зору пересічного грома-

дянина є певним чином абстрактними. Але це є базові принципи 

міжнародного права. 

Загалом стан правового розвитку України та правової полі-

тики зокрема не відповідає на сьогодні завданням модернізації 

суспільства і держави в сучасних умовах. В Україні на практиці 

існують проблеми у сфері належного дотримання прав людини, 

порушуються такі основні права особи, як право на життя, 

здоров’я, безпеку, оплату праці, соціальний захист тощо. Має 

бути приділена окрема увага визначенню специфіки відпо-

відальності держави за порушення прав людини, що зумов-

люється характером прав людини як загальновизнаних, загаль-

но-цивілізаційних цінностей. 

Криза соціально-політичних інститутів напряму пов’язана й з 

проблемою негативного соціального відбору до сучасного полі-

тичного класу. Можна виділити наступні породжені цим проб-

леми: домінування кланових, корпоративних інтересів над 

суспільними, загальнонаціональними, переважання групового і 

особистого егоїзму; недоліки загальної та професійної культури, 

дефіцит професійних лідерів; практична відсутність соціальних та 

професійних ліфтів; високий ступінь бюрократизації з усіма 
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притаманними їй вадами, неефективністю, зневагою до потреб 

населення; низький рівень моральності, який по суті виключає з 

політики моральні критерії; прагматизм, відсутність стратегічного 

бачення, відсутність у владних структурах загальнонаціональної 

солідарності.  

Додамо до цього системну проблему корупції. При цьому 

йдеться як про власну корумпованість представників влади, про 

яку як в Україні, так і за її межами говорять як про узагальнюючу 

характеристику та доконаний факт, так і про небажання влади 

боротися з корупцією, гальмування антикорупційної реформи, 

блокування діяльності антикорупційних інститутів (НАБУ, САП), 

тиску на антикорупційних активістів тощо. Наразі боротьба з 

корупцією формально виведена на пріоритетний рівень державної 

політики, проте спрямована вона головним чином проти корупціо-

нерів як феномена клептократії, що виключає її розгляд як фено-

мена соціально-політичної аномії. Аналіз діяльності НАЗК, НАБУ 

та САП упродовж 2017 р. свідчить про те, що чи не найбільші 

проблеми з дотриманням прав людини наявні у діяльності НАЗК, 

що зумовлено інституційними та кадровими проблемами, а також 

бездіяльністю цього превентивного антикорупційного органу. 

Дотримання прав людини доцільно розгля-дати крізь призму вико-

нання основних антикорупційних заходів. Як випливає з про-

веденого Українською Гельсінською спілкою разом з USAID у 

2018 році аналізу основних антикорупційних заходів, виконання 

яких було заплановано у Засадах державної антикорупційної полі-

тики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014 – 2017 рр., 

затверджених Законом України від 14 жовтня 2014 р. №1699-VII49 

та Державній програмі щодо реалізації засад державної анти-

корупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 

2015 – 2017 рр., затвердженою постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 р. №26550), до кінця 2017 р. 

планувалося здійснити близько 200 заходів. З них не виконано 

33%, виконано невчасно – 40%, в процесі виконання – 5%. Отже, 

виконано вчасно лише близько 20%. Таким чином можна 

констатувати, що НАЗК неналежно виконувало свої повноваження 

у сфері організації та контролю за виконанням Антикорупційної 
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стратегії держави. Окрім того, на 2018 р. на розгляд Верховної 

Ради України не внесено нової Антикорупційної стратегії на 

наступні роки 336. 

На тлі запеклих дискусій щодо причин, особливостей, нас-лід-

ків суспільної аномії без відповіді залишається ключове питання – 

а в чому ж причини поширення у суспільстві безправ’я? Відповідь 

не може бути однозначною, оскільки вона настільки багато-

вимірна, що жодна система координат не зможе охопити весь ком-

плекс проблем, що з нею пов’язані. Це і криза державних інсти-

тутів, і криза політичної системи, і криза економічна, і криза 

соціальна. І це тільки загальні маркери. 

В той де час, більш важливим питанням є механізми 

подолання (чи принаймні мінімізації) наслідків суспільної аномії. 

Як вже згадувалося, Р. Мертон вважав, що "без поновлення 

духовності і моральних орієнтирів, радикальне перетворення сус-

пільства, вироблення нових цінностей і норм, подолання аномії 

неможливе"337. Щодо поновлення духовності та моральних орієн-

тирів, то, очевидно, це питання довгострокової перспективи, 

натомість радикальне перетворення, трансформація суспільства є 

нагальною проблемою. "Ще є трансформація, – ставить питання Є. 

Головаха, – Зміни – дивовижні, зміни – великі. Але це, зрозуміло, 

стихійна демократія. І як вона визначається? Відкладеним 

транзитом. Тобто, ми знаємо, який нам необхідно пройти шлях 

(від посттоталітарного до сучасного демократичного суспільства), 

але ми його постійно відкладаємо. Інша справа, чи починається він 

зараз (про це ми вже поговоримо наприкінці). Але, живучи в сус-

пільстві стихійної трансформації з відкладеним транзитом, треба 

бути готовим до багатьох феноменів, які нас не влаштовують"338. А 

М. Степико, продовжуючи цю думку, слушно стверджує, "…що 

модернізація України уже не розглядається однозначно, тільки як 

                                                 
336 Права людини в Україні – 2017. Доповідь правозахисних організацій / За 

ред.: О. М. Павліченка, О. А. Мартиненка / Українська Гельсінська спілка з прав 

людини. Київ, 2018. 92 с. 
337 Мертон Р. Социальная структура и аномія // Социология преступности. 

Москва, 1966. 
338  URL: https://zbruc.eu/node/59471 

https://zbruc.eu/node/59471
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позитивний процес вдосконалення суспільства, оскільки сама 

практика соціальних змін свідчить, що вона постійно супро-

воджується конфліктами і кризовими явищами, які нерідко не 

тільки ставлять під питання можливість позитивних змін, а й від-

кидають суспільство назад у його розвитку"339. 

В цьому плані слушним є пояснення співвідношення понять 

"модернізація" та "трансформація" М. Михальченком, який пише, 

що поняття "модернізація" акцентує увагу на аспекті поліпшення, 

удосконалення соціальних інститутів, суспільних відносин. І саме 

цим відрізняється від понять "розвиток", "трансформація", "зміна", 

що є більш нейтральними стосовно динаміки суспільного процесу, 

до його прогресивних тенденцій. Трансформація, зміна, розвиток 

можуть бути орієнтовані на зміну реалій куди завгодно: уперед, 

назад, убік, по колу і т.д. Модернізація ж орієнтує суспільство і 

його структури, сфери на вдосконалення, просування вперед, на 

розробку й реалізацію нових цілей, задач, пріоритетів, стратегій. 

Модернізація – це творчо-перетворювальна функція розвитку, але 

специфічна – як засіб оновлення суспільств. Модернізація, дійсно, 

є незавершеним проектом – проектом, що ніколи не завершується 

у глобальному вимірі. Суспільство, яке завершило модерніза-цій-

ний проект, може вирушати на історичний смітник340. 

Не заглиблюючись у термінологічні нюанси зазначимо, що 

модернізація – це, перш за все, комплексний процес реформування 

існуючих та створення нових політичних, правових, економічних 

та суспільних інституцій, а також запозичення тих культурних 

норм, які відповідають кращим стандартам і цінностям розвинутих 

демократичних країн. Cуть модернізації – оновлення або ство-

рення нових інституцій, що створюють умови для перетворення 

міжособистісних стосунків у сфері політичних, правових, еконо-

мічних, суспільних відносин на сучасних засадах, визнання 

                                                 
339 Степико В. П. Виклики модернізації українського суспільства / В. П. 

Степико // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: 

матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 13–14 

лютого 2015 р.). Одеса : НУ "ОЮА", 2015. С. 55–58. 
340 Михальченко М. М. Україна як нова історична реальність: запасний 

гравець Європи. Дрогобич: Відродження, 2004. С. 34–35. 



                  Національна єдність у конкурентному суспільстві  259 

принципів демократії, верховенства права та прав людини, рин-

кової економіки, соціальної держави, усталених міжнародних норм 

співіснування країн. Без докорінної модернізації говорити про 

докорінні суспільні зміни марно. Докорінна модернізація має вклю-

чати в себе комплексні блоки: модернізація держави як інституту; 

модернізація соціально-економічної сфери; модернізація зовнішньої 

сфери та сектору безпеки. Усі ці кластери мають стати підґрунтям 

для покращення нашого повсякденного життя, міжлюдських сто-

сунків, з яких й виникають фундаментальні цінності суспільства – 

громадянська гідність на основі поваги до прав людини, суспільна 

мораль, свобода сумління та слова, високий рівень освіти й культури, 

духовність, дбайливе ставлення до середовища тощо. Саме на цих 

засадничих цінностях накопичується соціальний капітал – націо-

нальна згуртованість і взаємна довіра людей, те, чого не вистачає 

теперішній Україні для того, щоб бути модерною державою. 

Проте, слід мати на увазі, що модернізація практично ніколи 

не супроводжується стабілізацією існуючих політичних структур. 

Українська модернізація наштовхується на безліч перешкод полі-

тичного патерналізму та клієнтелізму на шляху не тільки зростан-

ня рівня політичної участі, але й розвитку системи в ширшому 

соціальному значенні. Слабкість інфраструктури громадянського 

суспільства і брак каналів самовираження окремих прошарків 

компенсуються формуванням багатьох елітних груп. Замість роз-

винутого суспільного плюралізму швидкими темпами офор-

млюється елітний корпоративізм. 

Зважаючи на виклики та загрози, що постали сьогодні перед 

Україною, особливої актуальності набуває ідея необхідності онов-

лення суспільного договору як інструменту взаємоузгодження 

інте-ресів громадян, основи розвитку правової держави та 

громадянського суспільства. Модернізований суспільний договір 

повинен спрямовуватись на забезпечення національної безпеки та 

сталого розвитку. Держава повинна стати дієвим інститутом 

реалізації публічної влади в країні, що представляє інтереси гро-

мадянського суспільства. Реформування національної економіки 

та системи державного управління повинне враховувати суспільні 

цінності, право громадян на самовираження та самоіндентифіка-
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цію, підтвердженням чого стала Революція Гідності. Суспільні 

інтереси повинні стати пріоритетом у державній політиці, а лю--

дина та її розвиток виступати метою державної політики. У зв’язку 

з цим актуалізуються питання підвищення вимог до професійно-

кваліфікаційних якостей державних службовців та механізмів 

забезпечення відповідальності влади. Основними критеріями 

діяльності органів публічної влади повинні стати компетентність 

та фаховість, відкритість та прозорість, підзвітність та суспільний 

контроль, відповідальність. Водночас побудова правової, соці-

ально орієнтованої держави в умовах глобалізації, інфор-маційних 

війн, зростання викликів та загроз національній безпеці вимагає 

зростання соціальної активності, мобільності та відповідальності 

кожного громадянина, нашої участі в системі публічного управ-

ління та у процесі утвердження української державності.  

 "Оновлений суспільний договір, – вважає Т. Королюк, – вис-

тупає інструментом втілення реформаторських ідей та змін. Без сус-

пільної згоди неможливо досягнути синергетичного ефекту від 

задекларованих реформ національної економіки. У той же час новий 

суспільний договір повинен базуватися на наступних принципах: 

- відкритості влади, розвитку демократії та забезпеченні 

широкого доступу до інформації;  

- справедливості та правової рівності, реалізації усіх консти-

туційних прав і свобод громадян;  

- забезпеченні зворотного зв’язку між державними органами 

управління всіх рівнів та громадськістю шляхом організації "май-

данчиків" для публічного дискурсу, максимального врахування 

інтересів суспільства у прийнятті управлінських рішень; 

- громадські слухання, політичні дебати, петиції, громадські 

ради (консультативно-дорадчі органи) не повинні носити фор-

малізований характер, а стати дієвими інструментами прийняття, 

контролю та забезпечення відповідальності державних управ-

лінських рішень;  

- забезпеченні реальних фінансових основ розвитку місцевого 

самоврядування, адже громади краще обізнані у проблемах своєї 

місцевості, а отже, знають, що робити, є більш вмотивованими та 

цілеспрямованими; 
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- забезпеченні захисту прав власності та підвищенні ефек-

тивності управління державним майном на благо суспільства"341. 

Не можна оминути увагою і ціннісні аспекти модернізації. 

Якщо європейські цінності базуються на рівності перед законом, 

можливістю самореалізації, толерантності, відкритістю змінам та 

особистою відповідальністю, то в українських реаліях в масовій 

свідомості домінують зрівняльність, ізоляціонізм, консерватизм, 

персональна безвідповідальність, патерналізм тощо. Це так звані 

"негативні цінності". "Чи можливо на таких ціннісних засадах 

здійснити прорив, – ставлять питання автори монографії "Ціннісна 

складова модернізаційних процесів в сучасному соціумі України", 

– унаслідок якого Україна перетвориться з однієї з найбільш 

відсталих країн Європи в "Східноєвропейського тигра", який 

спирається в процесі модернізації на власну ціннісно-культурну 

унікальність? Думаю, що навіть ортодоксальні прихильники теорії 

множинності модернів засумніваються в такій можливості"342. 

Саме тому ціннісний аспект модернізації є надзвичайно важливим, 

а сучасна система цінностей могла би ґрунтуватися на ідеології 

"солідарного індивідуалізму" як поєднанні поваги до індивідуаль-

них прав, свобод та ініціативи з суспільною солідарністю. Зреш-

тою, для України необхідне формування образу майбутнього, 

адже, як слушно зазначає О. Суший "Протягом тривалого часу в 

нашій країні її основою було об’єднання "проти" – проти зло-

чинної влади, корупції, несправедливості, воєнної агресії. Перші ж 

перемоги в цьому протистоянні, набутки Революції Гідності стали 

важливим чинником об’єднання "за" – за справедливу владу та 

європейський вибір, за єдність країни і непорушність її кордонів, 

зрештою, за нові смисли й образи майбутнього суспільства"343. 

Втім, будь яка модернізація, трансформація чи реформування 

                                                 
341 Королюк Т. Модернізація суспільного договору в Україні в контексті 

євроінтеграції / Ефективна економіка. №12, 2017. 
342 Ціннісна складова модернізаційних процесів в сучасному соціумі 

України. Київ, 2014. С. 92. 
343 Суший О. Динаміка політичних і психологічних процесів у сучасній 

Україні / О. Суший // Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2015. 

№35 (38). С. 73. 
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неможливі від довіри громадян. Довіра – це не тільки один з 

елементів конституційного устрою суспільства і держави, а й почат-

кова умова соціально-психологічних відносин між людьми. Якщо 

аномія проявляється як втрата довіри до державних інститутів і 

зниження привабливості ліберальних цінностей, то можна споді-

ватися, що поступове усвідомлення індивідами необхідності спільно 

боротися за спільні інтереси призведе до відродження довіри до 

суспільних цінностей, які є основою для спільної діяльності. 

Концепція правової свідомості містить в собі дві найважливіші ідеї: 

по-перше, надійності закону, права і довіри до них, і, по-друге, довіри 

між людьми. Розвинута правова свідомість передбачає шанобливе 

ставлення до права і визнання верховенства закону, неприйняття 

свавілля і зловживання, що порушують права громадян. При цьому 

воно спирається на довіру, тобто відчуття відповідальності, обов’язки 

по відношенню до інших. Ця довіра, як зазначав Ф. Фукуяма, є 

очікуванням членами суспільства того, що інші його члени будуть 

вести себе більш-менш передбачувано, чесно і з увагою до потреб 

оточуючих, в згоді з деякими загальними нормами344. 

Однією із вагомих причин ситуації недовіри в Україні є 

нерозвиненість та слабкість громадянського суспільства. Серед 

основних чинників гальмування процесу формування грома-

дянського суспільства в Україні можна виокремити такі: невідпо-

відність між проголошеними демократичними цінностями і реаль-

но діючими в суспільстві; слабка дієвість та неефективність інсти-

туцій громадянського суспільства, що й пояснює викривленість 

стосунків між державою і громадянським суспільством, їх 

колізійність та конфронтаційність; відсутність стійких економіч-

них чинників для формування середнього класу, нестабільний 

характер сучасної політичної ситуації. 

Процеси, що відбувалися у громадянському суспільстві, як і в 

інших аспектах суспільно-політичного життя, мали різноспрямо-

ваний характер. З одного боку, ситуація дає підстави ствер-

джувати, що громадянське суспільство поступово входить у фазу 

                                                 
344 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. 

Москва: 2004. С. 52. 
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сталого розвитку, яка характеризується посиленням внутрішньої 

конкуренції за доступ до ресурсів і вплив на процес прийняття 

рішень, поетапним утворенням базових структур і напрацюванням 

основних ліній взаємодії з органами влади. 

З іншого боку, зростання кількості організацій громадянського 

суспільства поки що не стало запорукою зростання рівня участі 

громадян, їхньої готовності брати на себе більше відповідальності за 

якість свого життя. Самі НУО характеризуються відчуженістю від 

повсякденного життя громад і громадян, їх актуальних запитів і 

потреб. Крім того, слід мати на увазі формування так званих ДО НУО 

(державно-організовані НУО). 

У дослідженні авторитетного британського аналітичного 

центру Chatham House "The Struggle For Ukraine" вказується, серед 

іншого, що хоча українські НУО й визнають важливість "влади 

народу" у просуванні реформ, але при цьому "інвестують недо-

статні зусилля і ресурси для досягнення життєздатної взаємодії із 

звичайними людьми"345. Експерти Chatham House вказують також 

на те, що НУО приділяють надто мало уваги проблемі розбудови 

довіри в суспільстві і у своїй діяльності переважно виступають від 

імені суспільства, а не разом із суспільством 346. Таким чином, 

йдеться про тенденцію до "приватизації" загального терміну 

"громадськість" частиною неурядових організацій. 

Завдання відновлення довіри до влади набуває особливого 

значення в сучасних умовах тривалої системної кризи та спонукає 

до розвитку суспільного діалогу. Як свідчить досвід урядування в 

країнах розвиненої демократії, без суспільного діалогу неможливо 

досягти прийняття ефективних рішень, удосконалення якості 

державних послуг і підвищення довіри до органів державної влади. 

У мандаринському діалекті китайської мови термін "криза" 

позначається двома ієрогліфами – небезпека та шанс. Україна все 

ще має шанс перейти від безправ’я до правової держави і відтак 

стати повноправним членом сім’ї європейських народів.

                                                 
345 The Struggle for Ukraine. Chatham House report, The Royal Institute of 
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346 The Struggle for Ukraine. Chatham House report, The Royal Institute of 

International Affairs, 2017. 
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Загрозлива зовнішня ситуація у сукупності із неподоланою 

внутрішньою кризою вимагає від України об’єднання усіх внут-

рішніх ресурсів, з тим щоб дати належну відповідь на виклики 

своєму існуванню як суверенного актора. Національне єднання в 

умовах демократії супроводжується суперечливим явищем – чим 

більша політична плюралістичність суспільства, тим менше в 

ньому згоди щодо напрямку розвитку і подолання внутрішньої 

ентропії. Усунення цієї перешкоди на шляху національної єдності 

вимагає від основних політичних гравців визначитися з розстанов-

кою пріоритетів щодо власних і загальнодержавних інтересів. 

Першочерговий приклад у досягненні згоди заради порятунку 

країни повинні надати найпотужніші актори – влада і опозиція.  

З одного боку, походження кожного із цих акторів із одна-

кового соціального середовища – олігархічного – повинно психо-

логічно зближувати їх хоча б заради захисту однакових соціальних 

інтересів, якими є отримання надприбутку від експлуатації 

дешевої робочої сили та розпродажу природних ресурсів. В той же 

час, нездатність соціального середовища, з якого обоє вийшли 

(олігархату), створити стимулом економічної конкуренції передове 

виробництво спонукає їх до іншої конкуренції – боротьби за 

доступ до державного бюджету і до правових механізмів забез-

печення пільг та привілеїв для свого бізнесу. Одні борються за 

збереження здобутої можливості, інші – за її здобуття для себе. 

Найнебезпечніше, що велика, якщо не більша частина політикуму, 

яка відносить себе до опозиції, вирізняється симпатіями до Росій-

ської Федерації, яка майже не приховує наміру знищити 

українську державність. Такий розклад сил і намірів розхитує усю 

суспільну систему, яка замість руху до негентропії наближується 

до свого краху.  

Найбільший трагізм ситуації полягає в тому, що геополітична 

різновекторність влади і опозиції не дає підстав сподіватися на 

їхній консенсус щодо стратегії розвитку країни, на те, що опозиція 
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до влади стосуватиметься тільки питань тактики з реалізації 

узгодженого стратегічного курсу.  

Відсутність цивізаційності у взаємодії влади і опозиції (поки 

що домінує євразійський принцип беззастережного панування 

політичного переможця) веде до утвердження спотвореної демо-

кратичності політичного режиму. Спотвореність демонструє себе 

постійними порушеннями конституційного порядку, дисфункцією 

інститутів, що покликані забезпечувати режим політичного прав-

ління, формальністю народовладдя і парламентаризму, розпов-

сюдженням "тіньового права", підміною виконавчої влади олігар-

хічними домовленостями, підпорядкованістю партій великому 

капіталу і, відповідно, їхньою нездатністю і небажанням пред-

ставляти і захищати суспільні інтереси, набуттям владною верти-

каллю рис авторитарності, відсутністю в організації громадян-

ського суспільства ефективних важелів впливу на дії влади, 

нарешті, фактичним "загарбанням" країни політико-економічними 

групами, які стають уособленням політичного режиму.  

Спільним парадоксальним знаменником для влади і опозиції є 

те, що попри постійну боротьбу між ними за жодного політичного 

режиму не було впроваджено демократичної культури у такій 

формі народного волевиявлення, як протести, не було вироблено 

легальних протоколів спілкування протестувальників із владою. 

Тим самим суттєво звужено поле для суспільної дискусії, 

спрямованої на досягнення прийнятного для більшості напряму 

руху країни. Протест поки що сприймається владою як виклик 

політичному порядку, а не як частина порядку, як це утвердилося 

у традиційних демократіях. 

Неподолана конфліктність і взаємна нетерпимість між най-

більшими політичними акторами транслюється на регіональні 

аспекти суспільних відносин. Опозиційна налаштованість помітної 

групи регіонів до центральної влади набула ознак хронічності. 

Брак у Центру бюджетних ресурсів для достатньої субвенції регіо-

нам зараз компенсується суттєвим розширенням меж їхньої само-

врядності в надії, що ще суттєво зменшить градус їхньої опози-

ційності і спонукатиме до спільного обговорення загально-
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національних задач. Таке обговорення вже саме по собі може 

вважатися проявом національної єдності. 

Разом з тим, здобуття лояльності регіонів децентралізацією 

повноважень може мати зворотній ефект для національної єдності 

– спільну консенсусну вимогу регіонів щодо автономізації, якщо 

не федералізації країни. Поки що ці вірогідні вимоги стримуються 

їх запереченням більшістю населення, яка виступає за збереження 

унітарності країни. Втім, цей механізм може й не бути вічним, 

зважаючи на тенденцію до поглиблення економічної кризи, коли 

кожен регіон шукатиме вихід з неї не як спільний національний, а 

як свій окремий. Для запобігання такому розвитку подій важливо у 

стислі терміни і оптимально ефективно здійснити децентралізацію 

управління. На жаль, цей процес і його перші наслідки пере-

бувають поза громадським обговоренням. Зокрема, не стали пред-

метом суспільного оцінювання ризики, що їх неминуче несе 

реформа державного управління, та засоби їх нейтралізації. Ана-

логічна ситуація і з адміністративно-територіальною реформою. 

Проблемний стан міжрегіональної згоди утруднюється 

процесами деіндустріалізації та детехнологізації регіонів. З одного 

боку, регіони все більш уподібнюються один до одного за малою 

експортною конкурентоспроможністю – скрізь у структурі 

експорту регіонів, аналогічно до загальноукраїнського експорту, 

переважають недорогоцінні (чорні) метали, продукти рослинного 

походження, жири та олія. Найнебезпечніше, що це відбувається з 

регіонами, індустріальна вага яких свого часу була утверджена 

участю у колишньому загальносоюзному господарському ком-

плексі, а після здобуття незалежності продовжувалася зв’язками з 

Російською Федерацією. Агресія з її боку поки що позбавляє аргу-

ментів прихильників участі України у євразійському еконо-

мічному співтоваристві, але подальше поглиблення кризи може 

різко змінити настрої населення у ряді важливих регіонів.  

Проєвразійська орієнтація дезаргументується також засобами 

ідеологічного і духовного характеру, зокрема відсиланням суспіль-

ної свідомості до негативних сторінок підрадянської історії 

України, тиражуванням націєцентричної версії минулого на про-

тивагу неорадянській. Важливість витіснення неорадянського 
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історичного міфу полягає у тому, що утвердження міфу націє-

центричного означає утвердження нових цінностей європейського 

цивілізаційного змісту. Зважаючи, що духовні цінності, на відміну 

від матеріальних, піддаються змінам з великими труднощами, а 

часто зовсім не піддаються, націєцентричний міф, утвердившись у 

національній свідомості, може стати основою національної єдності 

у відмові від проросійської орієнтації. 

Українським суспільством досі не досягнуто єдності у став-

ленні до влади, тобто не досягнуто однією з головних умов для 

національної консолідації. Крім загальної низької довіри насе-

лення до всіх гілок влади проблема ускладнюється тим, що най-

кращим майданчиком для досягнення національного консенсусу 

має бути парламент, в той час як в Україні довіра до нього менша, 

ніж до президента, внаслідок чого прийняття загально-національ-

них рішень надмірно персоналізується, хоча довіра до глави дер-

жави не набагато більша, ніж до парламенту. Невисокою довірою 

позначене ставлення населення і до усіх інших політичних інсти-

тутів та владних інституцій. Поки що в Україні по суті немає 

достатніх політичних інституційних умов для утвердження 

демократії консоціального типу.  

Не можуть взяти на себе роль консолідатора країни і віт-

чизняні політико-економічні групи (олігархат). Взяти на себе таку 

функцію вони могли б, досягнувши успіху в інноваційно-

технологічному розвитку національного виробництва. Натомість 

олігархат, успішно використавши схеми тіньового лобіювання під 

час приватизації, продовжив їх застосування і в умовах ринкової 

економіки. Тим самим олігархат отримав можливість самоувільни-

тися від конкуренції як головного стимулу оновлення виробництва 

і в результаті втратив перспективи стати авторитетним учасником 

національного єднання. Крім того, пріоритет економічної вигоди 

над задачею збереження суверенності країни може об’єднати 

частину олігархату на підтримку агресора.  

Один з мотивів об’єднання людей – віра у можливість утвер-

дження справедливості у найширшому значенні цього слова, 

правового порядку. Перебування України на 77 місці серед 113 

країн світу за рейтингом "Індекс верховенства права" з одного 
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боку вселяє песимізм щодо солідаризації населення навколо спра-

ведливості, але, з другого боку, не позбавляє обережного опти-

мізму стосовно можливості хоча б наближення до ідеалу 

справедливості. Принаймні велика частка людей поки що вірить у 

можливість подолання корупції – явища, яке зараз сприймається 

як уособлення безправ’я і яке вважається пануючим в україн-

ському житті. 

Консоціальна демократія є ідеалом, що рідко зустрічався в 

історії країни. Але навіть саме наближення до ідеалу, хай і не 

досяжного, суттєво підносить рівень цивілізаційності суспільства. 

Аналіз перспектив консоціальності в Україні хоча і спонукає до 

песимізму щодо її втілення, але зосереджується на тих точках, у 

яких сконцентровані гострі проблеми держави і суспільства.  

Аналітична доповідь підготовлена групою фахівців Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН 

України за результатами виконання цільового проекту "Модель 

консоціальної демократії в Україні: перспективи реалізації в 

ситуації суспільної ентропії" в рамках програми наукових дос-

ліджень "Національний консенсус в Україні: історичний імпе-

ратив, сучасні параметри, прогностична модель". 
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ПРОПОЗИЦІЇ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

В Україні існують очевидні проблеми, щодо необхідності 

вирішення яких присутня загальна консенсусна згода.  

Найбільш актуальною проблемою, насамперед, в силу її 

постійного ретранслювання засобами масової інформації, є 

подолання корупції. Продуктивним засобом боротьби з нею має 

бути не так документування наслідків цього негативного явища, а 

запобігання йому, створення умов, які унеможливлювали б 

корупційні дії. Необхідно за активної участі громадськості завер-

шити формування дієвої антикорупційної структури, забезпечив-

ши дотримання принципів відкритості та прозорості, усіх 

міжнародних стандартів, а також посилення скоординованої діяль-

ності Національного антикорупційного бюро України, Національ-

ного агентства з питань запобігання корупції, Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, продуктивної суспільної відпо-

відальності Антикорупційного суду України.  

Не менш важливе завдання влади – завоювання довіри народу. 

Громадяни мають бути зацікавленими у здійсненні державної 

політики, участі у політичних справах країни, а влада, у свою чер-

гу, повинна здійснювати владу в інтересах народу. Від влади 

потрібна наполегливість і послідовність у здійснення реформ.  

Одним із дефіцитів української демократії залишається 

нехтування законів і Конституції. Серед першочергових задач – 

очищення судової системи, забезпечення верховенства права, 

викорінення закулісного права. Радикального оновлення потребує 

вітчизняний політикум. Влада збільшить свій авторитет 

заохочуючи проекти із залучення нових керівників на різних 

рівнях державного управління. Потрібне залучення професійних 

та профільних громадських організацій до вироблення критеріїв 

відбору посадових осіб до органів державної влади, 

до систематичного моніторингу їхньої діяльності на предмет ефек-

тивності врядування та недопущення корупційних дій. 

Консоціальність суспільства досягається у тому числі його 

повною інформованістю про стан справ у країні. Актуальною є 

організація Міністерством інформаційної політики України 
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спільно з Національною академією державного управління при 

Президентові України інформаційно-просвітницьких заходів та 

лекційних курсів з політичної та громадянської освіти населення, 

підвищення кваліфікації посадових осіб. 

Країні потрібна не війна влади і опозиції до "повного зни-

щення" протилежної сторони, а продуктивний діалог між ними. 

Поки що цей діалог є владно агресивним: влада намагається засто-

сувати тактику інформаційної блокади, а риторика опозиції на 

політиків здебільшого є персонально спрямованою, містить більше 

популістських нереальних обіцянок, ніж конкретних пропозицій. 

Необхідно зробити публічними домовленості між владою і 

опозицією і тим самим розвіяти підозри у суспільстві, що ці 

домовленості є звичайною змовою за рахунок народних інтересів. 

Важливо надати таким домовленостям довгострокового характеру, 

постійно дотримуватися вимог культури владно-опозиційного 

діалогу. Доцільно створити при Президентові України органи, 

завданням яких має бути взаємодія влади з політичними партіями, 

наприклад, Всеукраїнської політичної консультативної ради 

"Універсали національної єдності".  

Стабілізація політичного режиму в Україні, виконання ним 

консолідуючої функції залежить від розв’язання кількох екзис-

тенційних проблем, таких як 1) зменшення "ножиців" між фор-

мальними і неформальними інститутами на користь повернення у 

напрацьовані і цілком ефективні з точки зору прав людини 

конституційні норми і у правове поле загалом; 2) скорочення 

дистанції між владою та суспільством за рахунок забезпечення 

рівних прав на формування представницьких органів влади за 

рахунок зміни типу виборчої системи; 3) "здешевлення" влади за 

рахунок дерегуляції економіки та перекриття каналів для парла-

ментської корупції через реформу парламенту, яка б передбачала 

унормування його сфер компетенції і запровадження діючих 

санкцій за невиконання своїх функціональних обов’язків; 

4) запровадження політики консоціації, яка б дозволила сфор-

мувати атмосферу включення суспільства, а не поділу на "свій-

чужий", як це відбувається після Євромайдану, що також означає 
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посилення особистої відповідальності і соціальної активності, що 

сприяло б відтворенню довіри як основного соціального капіталу.  

Нагальною є необхідність розв’язати проблему неефектив-

ності політичних інститутів на основі системного підходу з ураху-

ванням відповідних причинно-наслідкових зв’язків. Оскільки 

політичні інститути – це насамперед правила, то і умовою їх роз-

витку є часткова або повна зміна "правил гри" політичних акторів. 

Для ліквідація кланово-олігархічного режиму потрібні ніве-

люванні впливу його авторів – фінансово-промислових груп, по-

дальша дерегуляція економіки, інституціоналізація антикоруп-

ційних органів, загальне посилення функцій держави. 

Важливою умовою політичної реінституціоналізації є 

відновлення повноцінної системи соціальних і політичних ліфтів, в 

першу чергу шляхом зміни виборчої системи на пропорційну систему 

з відкритими партійними списками. Окрему увагу слід звернути на 

розмір виборчих округів, які мають бути адекватними кількісному 

представництву депутатів в парламенті. Одного повернення до 

парламентсько-президентської республіки недостатньо. Політична 

конкуренція буде мати належний ефект, якщо буде конкуренцією не 

кількох фінансово-промислових груп (як це відбувається зараз), а 

конкуренцією усіх наявних в Україні груп за інтересом.  

Умовою консоціальної політики є реінституціоналізація 

виборчої системи, перехід до її пропорційного формату з від-

критими списками, що дасть можливість повернути партіям фун-

кцію артикуляції політичних інтересів та функцію політичного 

представництва і тим самим створити рівні умов для всіх партій 

під час проведення виборчих кампаній. Крім того, доцільно засто-

сувати диференційований підхід при застосуванні обме-жуваль-

ного бар’єру для партій і для виборчих партійних коаліцій. І якщо 

для партій доцільно було б обмежувальний бар’єр знизити бодай 

до 4%, що створювало б умови для проходження до парламенту 

нових партій, то для коаліцій, навпаки, він вочевидь має бути 

вищим (на рівні 7-8%), що стимулювало б стабілізацію партійної 

системи і зменшення кількості так званого "партійного спаму". 

Потребують вдосконалення внутрішньо-парламентські проце-

дури, спрямовані на усунення лакун, які породжують внутрішньо-
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парламентську корупцію. Це можливо шляхом унормування в 

Законі "Про регламент Верховної Ради України" статусу парла-

ментської опозиції, процедури функціонування парламентської ко-

аліції, надання належних повноважень парламентським слідчим 

комісіям, зміну принципів парламентських голосувань тощо.  

Актуальне завдання – посилення політичної відповідальності 

депутатів через обмеження депутатського імунітету та інде-

мнітету. З огляду на те, що Україна не є повноцінною демо-

кратією, повне зняття депутатського імунітету та індемнітету може 

призвести до політичних розправ над опозиційними депутатами. 

Також варто розглянути можливість запровадження кон-

ституційного штрафу як засобу адміністративної відповідальності 

депутатів, що також сприятиме впорядкуванню внутрішньо-

парламентської дисципліни. 

Необхідно завершити оформленим механізму стримувань і 

противаг. Обов’язкового унормування потребує як діяльність 

інституту президентства (уточнення функцій та повноважень пре-

зидента і процедури його усунення з посади у порядку імпічменту) 

через закріплення на рівні окремого закону відповідних процедур, 

так і узгодженість норм законів, які після ряду конституційних 

нововведень останніх років виявилися ще більш суперечливими.  

Для чіткішої артикуляції і реалізації інтересів соціальних груп 

потрібне впровадження субсидіарної моделі соціального простору, 

за якої за центром закріплюються лише ті повноваження, які не 

можуть бути ефективно втілені на низових рівнях. Процес 

децентралізації системи ухвалення та реалізації рішень (в першу 

чергу у бюджетно-фінансовій сфері) дозволить здійснити повне 

перезавантаження політичного, економічного та соціокультурного 

поля. 

При застосуванні механізмів конституційної інженерії необ-

хідне усвідомлення того, що вибірковість при прийнятті законів 

спотворює причинно-наслідкові зв’язки і унеможливлює форму-

вання ефективної системи політичних інститутів, здатних сприяти 

розвитку країни.  

Від влади очікується зміна ставлення до політичних протестів, 

використання їх як діалогічного поля. В той же час потрібно 
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докладати зусиль до піднесення культури шляхом заохочення їх 

мирних форм, запобігання радикалізації настроїв, агресивності, 

недопущення використань зброї, виникнення воєнізованих груп. 

Політична практика має бути спрямована не на усунення протесту 

як такого, а на виховання культури його вияву, політичної і соці-

альної толерантності.  

Важливо вибудовувати комунікаційні канали і здатність 

реагувати на запити, що виголошуються під час протестів. Поки 

що наявні канали, як-от електронні петиції, громадські ради, гро-

мадські обговорення, є недостатньо ефективними, вони не вико-

нують повною мірою свої функції, потребують модернізації з. 

Можливими напрямами, шляхами і формами вдосконалення 

територіальної організації, структуризації влади, розподілу повно-

важень між різними її рівнями та взаємодії між ними можуть бути 

такі:  

Вдосконалення унітарної форми державного устрою без її 

радикальної зміни, оскільки така зміна може спричинити загрози 

конституційному ладу в Україні. Необхідно покласти край будь-

яким ініціативам щодо публічних дискусій на тему федералізації. 

Шляхом широкого обговорення через засоби масової інформації 

запобігти використанню ідей "федералізації", зокрема, у 

передвиборчий період, проросійськими силами. 

При безумовному збереженні унітарності як конституційно 

закріпленої форми державного устрою необхідно здійснити кроки 

до її конкретизації й розвитку в контексті сучасних суспільно-

політичних процесів, необхідності протистояння зовнішній 

воєнній загрозі, подолання проявів сепаратизму в окремих регіо-

нах України, налагодження й гармонізації міжетнічних і між-

конфесійних відносин, поліпшення механізму, оптимізації струк-

тури і функцій державного управління як організаційно-політичної 

основи державного устрою, ефективної реалізації реформи 

децентралізації. Це потребує комплексної програми розвитку 

взаємодії центральних і місцевих органів влади, удосконалення 

законодавчого забезпечення процесу децентралізації, зокрема 

унормування певних суперечностей у взаємодії державних адмі-

ністрацій з об’єднаними територіальними громадами, а також у 
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визначенні принципів "горизонтальної" взаємодії між цими 

громадами. 

Поки що створення об’єднаних територіальних громад пере-

важно не має широкої підтримки з боку населення в силу 

нерозуміння ним самого процесу децентралізації, його мети й 

очікуваних результатів. Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування спільно з Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, із 

залученням Асоціації міст України, Асоціації сільських, селищних 

і міських рад, Української асоціації місцевих і регіональних влад 

та інших громадських об’єднань доцільно скоординувати свою 

діяльність і здійснити заходи щодо популяризації ідеї децен-

тралізації. Прискорити й оптимізувати цей процес можна шляхом 

активізації роботи відповідних органів державної влади засобами 

інформаційно-методичного й політико-правового забезпечення. 

Роз’яснювальна робота має бути спрямована на висвітлення 

позитивних наслідків реформи децентралізації із використанням 

продуктивного досвіду уже об’єднаних на сьогодні громад. 

Громадянам потрібно показати користь, яку вони отримують від 

добровільного об’єднання територіальних громад, вплив реформи 

на інвестиційну привабливість нового адміністративно-тери-

торіального утворення, на створення нових робочих місць, збіль-

шення надходжень до місцевих бюджетів та підвищення рівня 

життя мешканців територіальних громад.  

Центральним органам виконавчої влади, які покликані 

здійснювати державну інформаційну політику (Державний комітет 

телебачення і радіомовлення України, Державний комітет зв’язку 

та інформатизації України, Національна рада України з питань 

телебачення та радіомовлення), а також Комітету Верховної Ради 

України з питань свободи слова та інформації та Головному 

управлінню інформаційної політики Адміністрації Президента 

України у взаємодії з консультативно-дорадчими органами (Рада з 

питань інформаційної політики при Президентові України, 

Міжвідомча комісія з питань інформаційної політики та інфор-

маційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони 
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України) та громадськими формуванням, необхідно розробити 

цілісну концепцію інформаційного забезпечення реформи 

децентралізації, досягти її позитивного сприйняття у суспільстві, 

використовуючи для цього усі засоби комунікації.  

Інформаційний, освітній, комунікативний, організаційно-полі-

тичний ресурси держави мають бути спрямовані на формування 

суспільно значущих цінностей, смислів, образів майбутнього як 

необхідної умови ціннісно-орієнтаційної єдності українського 

суспільства. У цьому сенсі вкрай важливим є формування у масо-

вій свідомості розуміння причин і наслідків сучасних явищ і 

процесів, визначення перспектив і шляхів їхнього подолання. 

Відкритість, прозорість і послідовність влади будуть визна-чаль-

ними у збереженні суспільної єдності, мобілізації на подолання 

соціально-політичної кризи. Відсутність чіткої артикуляції страте-

гічного бачення реформ, їх змісту, основних напрямів і принципів 

дезорієнтує громадськість, створює передумови для різно-век-

торності енергії суспільства. 

За сучасних умов суспільного розвитку актуалізувалася 

потреба в ухваленні закону про адміністративно-територіальний 

устрій та внесення відповідних змін до Конституції України. 

Політико-управлінська практика здійснення адміністративно-

територіальної реформи має бути спрямованою на посилення про-

цесів децентралізації влади з урахуванням регіональних особ-

ливостей, культурної, економічної, історичної, політичної іден-

тичностей. Неврахування цих особливостей, спроби впровадження 

змін керуючись виключно політичною доцільністю за відсутності 

збалансованої регіональної політики, дієвих форм зміцнення міс-

цевого самоврядування створюють реальну небезпеку дискредита-

ції ідеї децентралізації, реформування цієї важливої політико-

управлінської сфери.  

Стратегічно важливою стає необхідність організації постій-

ного моніторингу процесу децентралізації. Формами системного, 

всебічного аналізу сутності, змісту та форм децентралізації, вив-

чення досвіду роботи, розробки шляхів комплексного практичного 

розв’язання цієї проблеми може стати проведення всеукраїнського 

форуму голів об’єднаних громад, проведення парламентських 
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слухань щодо стану реалізації Закону України "Про добровільне 

об’єднання територіальних громад".  

Необхідно не допустити підміну ідей децентралізації ідеєю 

регіоналізації, оскільки концепція децентралізації полягає в тому, 

що частина владних повноважень і ресурсів передається терито-

ріальним громадам за умови збереження загальнонаціонального 

контролю над правовими, силовими та безпековими секторами, а 

концепція регіоналізації передбачає концентрацію ресурсів та 

повноважень на рівні регіону, що може призвести до протистояння 

між регіональною і центральною владами, зрештою – до втрати 

суверенності держави. 

Державотворчий поступ і реалізація ідей децентралізації 

неможливі без реформування судової системи. Без кардинальних і 

ефективних змін у цій сфері Україні загрожує посилення право-

вого нігілізму не лише з боку громадян, а й з боку представників 

вітчизняної політико-бізнесової еліти, окремих державних інсти-

тутів. Доцільним вбачається розгляд питання про створення спе-

ціальної судової палати з розгляду справ, пов’язаних із діяльністю 

органів місцевого самоврядування. 

Необхідно передбачити збільшення обсягу державних 

субвенцій на розвиток інфраструктури об’єднаних громад пропор-

ційно збільшенню їх кількості (у 2016 році державна субвенція на 

інфраструктуру об’єднаних територіальних громад склала 1 

мільярд гривень і була розподілена між бюджетами створених на 

той час 159 об’єднаних громад. У 2017 році обсяг субвенції – 1,5 

мільярда гривень – був розподілений між 366 громадами. Змен-

шення обсягу субвенції знижує мотивацію громад до об’єднання 

та їхні можливості щодо соціально-економічного розвитку ОТГ).  

З метою ефективного використання фінансових та кадрових 

ресурсів ОТГ, необхідно здійснити заходи з підготовки та 

перепідготовки відповідних кадрів. Враховуючи наявність високих 

ризиків корупційних дій щодо використання фінансових ресурсів, 

планування та виконання місцевих бюджетів, необхідно перед-

бачити запровадження механізмів контролю за діяльністю органів 

місцевого самоврядування як з боку державних органів, так і з 

боку громадськості. 
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Одна з найбільш небезпек суспільної роз’єднаності – 

різновекторність геоекономічних інтересів різних регіонів країни. 

Необхідно знайти ресурсні можливості для реіндустріалізації 

країни на новій, випереджаючій технологічній основі. З цією 

метою необхідно провести суспільний аудит підсумків прива-

тизації великих підприємств за критеріями конкурентоспромож-

ності і наукоємності їхньої продукції. Паралельно необхідно 

визначитися із галузями, готовими до засвоєння і реалізації нових 

науково-технічних ідей і дослідних розробок. Потрібно 

запровадити сприятливі фінансові умови для підприємств, які 

досягли очевидних успіхів у створенні конкурентоспроможної 

продукції світового рівня.  

Для досягнення духовної єдності суспільства потрібна ефек-

тивна просвітницька і роз’яснювальна робота у соціальних 

мережах, закладах середньої і вищої освіти в напрямку просування 

націєцентричного (державницького) історичного наративу шляхом 

не лише освітніх, але й позитивних пропагандистських методів. 

Відхід від розуміння історії українства як мартирологу на проти-

вагу стверджувальному героїчному компонентові, тобто тлумачен-

ня і репрезентація минулого мають здійснюватися без надмірної 

віктимності. 

Важливий напрям – запровадження на рівні вищої школи спе-

ціалізованих навчальних курсів "НАТО: історія, політика, сього-

дення", "Європейський Союз: від економічної інтеграції до цін-

нісного солідаризму", "Україна як суб’єкт геополітики і гео-

економіки", "Історична освіта у технотронному суспільстві", "Істо-

рична пам’ять і кіберпростір: виклики і можливості Четвертої 

промислової революції". Вони покликані сприяти формуванню 

сучасного світогляду молодої людини як повноцінного і 

освіченого громадянина України й ініціативної одиниці соціаль-

ного капіталу постіндустріального суспільства. Множинний 

простір пост-правди, за умови формування і прищеплення чіткого 

шерегу цінностей, не є завадою вихованню нового покоління 

громадян. 

Серед задач – розвиток інститутів громадянського суспільства 

на основі горизонтальної мобільності й поступальний перехід 
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адміністративно-бюрократичного апарату до цифрової економіки – 

з упровадженнях онлайн конкурсних процедур і підвищенням 

комп’ютерної письменності учасників реформ і цільової аудиторії. 

Держава має бути "нічним сторожем" історичної освіти – 

формувати позитивний порядок денний, формулювати потрібні 

змістовно-ідеологічні акценти, при цьому надмірно не бюрократи-

зуючи її і даючи змогу громадськості пропонувати і втілювати в 

життя слушні пропозиції. 

Потребують збільшення бюджетні видатки на кіномистецтво: 

запровадження нових міжнародних кінофестивалів, популяризація 

сучасного українського кінематографу, зокрема, документальних 

фільмів про події останніх років – Помаранчеву Революцію, Рево-

люцію Гідності, російсько-українську "гібридну" війну. Практика 

останніх років, резонанс, що його викликали сучасні українські 

стрічки ("Кіборги", "Донбас", "Позивний "Бандерас"), доводять, 

що за умови консолідованої співпраці митців і владних структур 

можна створити якісний продукт, актуальність якого диктується 

сьогоденням. У такий спосіб "гаряча" пам'ять має набувати додат-

кового суспільного осмислення й обговорення. 

Ефективний напрям – активне залучення української діаспори 

(в першу чергу, громадян Канади, США, країн Західної і Цен-

тральної Європи) до творення навчальних програм і написання 

підручників – як з гуманітарних, так і з природничих і математич-

них наук – за обопільної згоди сторін. Досвід інших культурних 

зразків й мовних середовищ, який мають представники діаспора, 

має прикладатися до вирішення нагальних проблем гуманітарної 

галузі в цілому й історичної політики й історичної культури 

зокрема. 

Варто ширше залучати технології хмарних сервісів (як стислої 

наочної і відносно доступної форми представлення інформації) до 

процесів розробки історичних спецкурсів, програм і проектів, 

зміщувати пріоритети наукової історичної діяльності з паперових 

носіїв на електронні, переводити науково-дослідницький процес, 

зокрема в гуманітарних науках, з режиму конференційних промов 

у режим сталого солідарного цифрового полілогу – онлайн-
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лабораторій, історичних інтернет-клубів, міждисциплінарних 

проектів тощо. 

На часі відносна децентралізація історичних пошуків і схем 

національного історичного наративу. Простір уявного минулого 

українства, природно сфокусований навколо Києва, має прига-

дувати і просувати мнемоісторичний спадок інших українських 

столиць – Батурина, Івано-Франківська, Луганська, Львова, 

Харкова, Чигирина. Досвід державотворення останніх століть зачі-

пає не лише Київ; він має бути проаналізований і представлений 

на рівні масової освіти задля висвітлення різноманіття й 

багатовекторності українських проектів минулого, з метою нала-

годження міжрегіонального діалогу й виведення російськомовних 

областей з-під інформаційної гегемонії "Русского міра". За допо-

могою ЗМІ має утверджуватися теза про багатство в різноманітті 

на противагу "єдино вірній", "справедливій" версії минулого. При 

цьому варто більше уваги приділяти позитивним прикладам 

української історії, адже держава має асоціюватися з конструк-

тивом, творенням, ствердженням, на противагу російській 

пропаганді.  

Зберігається актуальність медіа-проектів, спрямованих на 

всебічний аналіз й висвітлення особливостей міфотворення в пост-

радянській Україні. Останні мають враховувати неокомуністичний 

(русофільський) символічний спадок, що спричинився до розв’я-

зання війни в Криму й Донбасі. Наприклад, проекту під умовною 

назвою "Криве дзеркало української минувшини", в якому йшлося 

б про приклади русофільського (здебільшого – більшовицького) 

державного будівництва (наприклад, Донецько-Криворізької 

республіки) в контексті теперішньої "гібридної" війни з Росією.  

Для консолідації суспільства очевидною є необхідність підви-

щення рівня авторитету владних інститутів та політичної системи 

в цілому. З цією метою потрібно: 

1) відмовитися від "політичних" реформ у напрямі усунення 

чи зменшення влади Президента України, який є більш надійним 

інституційним базисом здійснення консолідації, ніж Парламент.  

2) запровадити у державну інформаційну політику: 
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 соціальну рекламу такої національної особливості україн-

ської політичної системи як інститут президентства, який про-

тягом менш ніж трьох десятиліть ефективно виконував зовнішньо-

політичну функцію і сприяв утвердженню у міжнародному спів-

товаристві України як нової незалежної держави, а також на який 

покладена ще одна важлива функція – національної безпеки і 

оборони (у порівнянні з іншими країнами Центральної та Східної 

Європи) (бюджетне фінансування відповідних проектів на 

відкритій конкурсній основі); 

 брендингові кампанії для інших інститутів центральної 

влади, насамперед, для Верховної Ради України, які б роз’яснили 

завдання і значення їх роботи (бюджетне фінансування відпо-

відних проектів на відкритій конкурсній основі);  

 заборону поширювати негативні повідомлення про Україну 

як державу чи про інститути державної влади загального змісту 

без зазначення конкретних прізвищ. Для цього варто розробити та 

внести відповідні законопроекти, які б, зокрема, передбачали 

зміни до кодексу про адміністративні правопорушення, ввівши 

значні штрафи за антиконституційні інформаційні викиди чи 

публічну поведінку; 

3) у якнайближчій перспективі збільшити в шкільних та вузів-

ських програмах підготовки компонент, спрямований на під-

вищення політичної грамотності громадян: для старшокласників – 

це предмет "Політологія", для студентів вищих навчальних 

закладів – однорічний інтерактивний курс щодо найбільш акту-

альних політичних проблем українського суспільства.  

Поки що причиною втрат іноземних інвестицій в Україну є 

олігархат, його зв’язки з владою і вплив на прийняття політичних 

рішень,. Побудова олігархами за допомогою влади штучних бар’є-

рів для захисту від вільної конкурентної боротьби суттєво упо-

вільнює економічний розвиток країни. Тому найнеобхіднішими 

рішеннями влади при проведенні політики деолігархізації мають 

стати демонополізація економіки, створення незалежних регу-

ляторів, створення механізму контролю місцевих бюджетних 

потоків місцевими громадами, сприяння розвитку громадянського 

суспільства та введення податку на особисте багатство. 
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Зміцненню солідарної довіри громадян до правової системи 

країни можуть посприяти, зокрема, такі кроки:  

- завершення реформування судової системи і кримінальної 

юстиції відповідно до ухвалених указами Президента концепцій; 

- зміна пріоритетів інформаційної політики, ухвалення 

законопроектів про доступ до публічної інформації; 

- юридичне унормування процедури відносин чиновників із 

приватними особами в сфері адміністративних послуг; 

- забезпечення громадянам можливості отримання без-

коштовні правові допомоги (у визначених законом випадках); 

- налагодження механізмів зворотних зв’язків між державним і 

недержавними секторами як єдиного (суспільно-політичного та 

державно-управлінського) інформаційно-комунікативного процесу; 

- сприяння державними органами влади розвитку гро-

мадських неурядових організацій і підвищенню їхньої спромож-

ності; поширення практики конкурсних програм з надання грантів 

неурядовим організаціям для розв’язання актуальних суспільних 

проблем. 
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Видавець Інститут політичних і етнонаціональних досліджень 

ім. І. Ф. Кураса НАН України; Президія НАН України 

01011, м. Київ, Генерала Алмазова (Кутузова), 8 

Тел. (044) 285-65-61 

www.ipiend.gov.ua, e-mail: office@ipiend.gov.ua 

 

Виготовлювач ПП Лисенко М. М. 

16600, м. Ніжин Чернігівської області, вул. Шевченка, 20 

Тел.: (04631) 9-09-95; (067) 4412124 

E-mail: vidavec.lisenko@gmail.com 

 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 

видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції 

серія ДК № 2776 від 26.02.2007 р. 

 


