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Слово до читача
Анатолій Толстоухов,
шефредактор журналу
У ваших руках, шановний читачу, перший номер нового журналу –
„Політичний менеджмент”.
Чим керувалися Український центр політичного менеджменту та Інститут
політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, започатковуючи це
видання?
Всі ми знаємо, який складний і суперечливий період своєї історії переживає
сучасне українське суспільство. В усіх сферах нашого життя, в тім числі і в
політичній, відбуваються кардинальні зміни. Трансформаційні процеси, які
розпочалися на зламі 80их – 90их років минулого століття, тривають. І
відбуваються вони болісно. Українські політики, хоч і набули за цей час значного
досвіду (помудрішали навіть!), все ж діють іноді „за натхненням”, тобто за
сумновідомим принципом спроб і помилок. Та й загальний рівень політичної
культури суспільства ще не досяг бажаного рівня. Тим часом, перш ніж
ухвалювати будьякий реформаторський проект в економічній, соціальній,
гуманітарній сфері, потрібно прийняти політичне рішення. І воно має бути
виваженим, науково обгрунтованим.
В таких умовах важливого значення набувають глибокий науковий аналіз
та наукове прогнозування політичного розвитку суспільства, створення
теоретичних засад внутрішньої і зовнішньої політики країни. Відтак непересічна
роль політичної науки стає зрозумілою. Адже вона досліджує широкий спектр
проблем – від принципів організації політичної системи суспільства до
політичної соціалізації кожного окремо взятого громадянина.
Проте результати наукового пошуку не завжди стають предметом уваги не
тільки політиківпрактиків і зацікавленої громадськості, а й навіть колег.
Причина банальна: в країні, на жаль, ще бракує видань, на сторінках яких вчені
політологи можуть оприлюднювати результати своїх досліджень, вести наукову
полеміку.
Український центр політичного менеджменту та Інститут політичних і
етнонаціональних досліджень НАН України, засновуючи новий журнал, мають
на меті зробити цим свій скромний вклад у справу ліквідації такої лакуни.
Ми не будемо обмежуватися проблемами тільки політичного менеджменту,
хоч цій тематиці, із зрозумілих причин, і надаватиметься перевага. З
задоволенням друкуватимемо статті з питань теорії і методології політологічних
досліджень, державного управління і місцевого самоврядування,
етнонаціональної політики, конфліктології тощо. Знайдеться також місце для
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публікацій з історії вітчизняної і зарубіжної політичної думки, проблем
підготовки кадрів політологів, підвищення кваліфікації активу політичних
партій і громадських організацій.
Вам, шановний читачу, судити, наскільки вдався наш дебют. Ми з вдячністю
сприймемо ділові зауваження фахівців. І будемо раді, якщо ви запропонуєте до
друку підготовлені вами грунтовні статті, інші матеріали на актуальні теми,
якими нині переймаються науковціполітологи та політикипрактики.
Сподіваємося, що своєю співпрацею з нами ви збагатите не тільки зміст нового
видання, а й українську політичну науку.
До співпраці запрошуємо і вчених, вклад яких в науку незаперечний, і
молодих дослідників, яким є вже що сказати. На сторінках журналу завжди
знайдеться місце для творчого діалогу.
Насамкінець зауважу, що наш проект – некомерційний. Весь наклад журналу
надсилатиметься безплатно до найбільших бібліотек, профільних наукових
установ і вузівських кафедр, центрів політологічних і соціологічних досліджень,
органів державної влади і управління.
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Політична наука в Україні:
стан і перспективи
Фелікс Рудич,
доктор філософських наук, професор,
завідуючий відділом теоретичних і прикладних проблем політології
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України

Історія – це політика в минулому,
політика – історія в сучасному
Е.Фрімен
Наука про політику. Політична наука чи політологія? Політична
наука в кризі? Чи впливає ця наука на суспільні процеси? Ці та інші
питання доволі часто дискутуються в середовищі науковців. У
пропонованій статті зроблено спробу визначити стан і перспективи
розвитку цієї важливої галузі суспільствознавства.
Сучасний етап розвитку політичної науки в Україні можна охарактеризувати
як період стабільності. Окреслено предметне поле політології, визначено
проблематику і методи досліджень. Вийшли друком монографічні праці,
присвячені актуальним проблемам політичної науки [1], підручники, навчальні
посібники [2]. Політологія вивчається у вищих закладах освіти. Поряд із такими
„старими” журналами, як „Віче”, „Політика і час”, з’явилися нові часописи
політологічного профілю – „Політична думка”, „Нова політика”, „Людина і
політика”, „Розбудова держави”. А ось сьогодні читач тримає в руках перше
число журналу „Політичний менеджмент”.
Заявили про себе наукові установи, що досліджують політичні проблеми:
академічні – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень та Інститут
держави і права ім.В.Корецького, Національний інститут стратегічних
досліджень, Інститут проблем міжнародної безпеки, ряд суспільнополітичних
центрів. Створені і діють, хоча не так активно, як належало б, Українська
академія політичних наук, Українська асоціація політологів, Асоціація молодих
політиків і політологів України. Зріс чисельно, і це особливо приємно, корпус
фахівців вищої кваліфікації з політичних наук. На 1 січня 2003 року захищено
та затверджено ВАКом України 47 дисертаційних праць на здобуття наукового
ступеня доктора і 261 – на здобуття наукового ступеня кандидата політичних
наук. Отже, політична наука в Україні поступово посідає належне місце в системі
суспільствознавства, дедалі помітніше впливає на реальні політичні процеси,
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становлення демократичної державності. Про зростаючий інтерес до політології,
як і про труднощі в її становленні, свідчить і те, що з ключових проблем цієї
науки тривалий час точились  не вщухають і нині  гострі дискусії.
Насамперед, щодо визначення предмету політології. Після тривалих
дискусій переважна більшість фахівців дійшла висновку, що політологія є
загальною інтеграційною наукою про політику в усіх її проявах. У широкому
розумінні політологія є наукою про політику та її взаємини з людиною і
суспільством. У вузькому – це наука про політичну владу, її природу і сутність,
зміст і механізми здійснення. Але, відрізняючись від інших наук, що
досліджують ці проблеми, політологія вивчає універсальні та специфічні закони
політичного життя, спосіб організації і здійснення влади в динаміці, в дії.
При цьому політологія як наука і як навчальна дисципліна має свої специфічні
особливості. Головне її завдання – у безперервному процесі пізнання отримувати
знання про політику на основі узагальнення достовірних фактів, досліджувати
питання, відповідей на які ще немає, розмежовувати ілюзії та дійсність.
Політологія як наука досліджує закономірності і сутність політичної сфери,
політичної системи суспільства, політичної свідомості і культури, глобальних
геополітичних проблем. Як навчальна дисципліна, вона, спираючись на отримані
дані, висвітлює історію політичної думки, дає знання про політичні інститути,
їх організацію та функціонування; права, свободи, обов’язки громадян; участь
особи в політичному житті; суб’єкти і об’єкти політики; політичний маркетинг і
політичний менеджмент, політичну культуру, сучасні політичні доктрини,
світовий політичний процес. Завдання політології як навчальної дисципліни –
дати всім, хто цікавиться цими проблемами, мінімум наукових знань про
політику, а політиків – навчити досягати успіху у виборчих кампаніях.
У кожній країні політологія, мабуть, більше, ніж будьяка інша суспільна
наука, „прив’язана” до національної специфіки. А тому виникає спокуса (і це
питання також широко дискутувалося) визначити її як окрему українську
національну науку. Проте політологія і як наука, і як навчальна дисципліна має
загальний характер, свій предмет, універсальні та специфічні закони розвитку.
Тому видається некоректним визначати її лише як українську науку. Якщо
підемо цим шляхом, то свідомо відмежуємося від досягнень світової науки про
політику. Водночас з ряду ключових проблем теорії політики українські
політологічні школи можуть і повинні здійснювати наукові розробки, які б за
своєю досконалістю, інноваційним потенціалом вигідно відрізнялися від інших
політологічних досліджень. Такими проблемами теорії політики, які вивчаються,
зокрема, в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України,
є:
– політична система та інститути громадянського суспільства сучасної
України;
– Україна в контексті трансформації політичних систем в країнах СНД,
Балтії, Центральної і Східної Європи;
– Україна в сучасному геополітичному просторі.
Зупинимося на них детальніше.
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Політична система сучасної України: вірогідні напрямки реформування.
Протягом тривалого часу ця проблема досліджується науковцями інституту
спільно з ученими інших установ. Вийшли друком колективні та індивідуальні
монографії [3].
Україна завершила початковий етап перехідного періоду – проголошення
незалежності та набуття атрибутів держави і перейшла до розвитку
демократичних процесів, політичного та економічного облаштування. На
нинішньому етапі перед суспільством постала низка гострих питань, на які мають
відповісти і політологи. А, можливо, у першу чергу саме вони. Ось деякі з цих
питань.
Якою має бути політико*ідеологічна доктрина державотворення? Деякі
вчені вважають, що оптимальною формою організації буття нації на сучасному
етапі може бути тільки національна держава. Була спроба теоретично
обгрунтувати цю концепцію у вигляді „наукового націоналізму”. На наш погляд,
„науковий націоналізм” як провідна категорія концепції державотворення і в
теоретичному, і в практичному сенсі є неспроможною. Слід наголосити:
національну ідею, національноетнічний погляд на минуле, сучасне і майбуття
України, безперечно, слід враховувати в політикоідеологічній доктрині
державотворення. Ця ідея має сприйматися всіма громадянами країни. Адже
вона не є ідеологією у вузькому значенні слова. Це – проект спільного життя
громадян певної держави. Національна ідея – це прагнення нації до кращого
життя відповідно до її можливостей і традицій. Сьогодні такою об’єднуючою
ідеєю могла б стати ідея викорінення бідності та забезпечення цивілізованих
стандартів життєвого рівня громадян. А в майбутньому – ідея соціального
партнерства, яка поступово послаблює відносини відчуження в суспільстві,
визначає рівновагу між демократичними інститутами і соціальною владою,
плануванням і ринком, різними формами власності, економічною ефективністю
і соціальною справедливістю. Про продуктивність ідеї соціального партнерства
свідчить і досвід західноєвропейських країн, зокрема Австрії, де цей
демократичний інститут функціонує багато років.
І все ж у нашій багатонаціональній країні пріоритет у державотворенні має
належати громадянськоправовій ідеї. В Україні суб’єктом права на
самовизначення проголошується не нація, яка дала назву країні, а її народ
загалом. Тобто не етнічна спільність, а поліетнічне суспільство, в основі якого –
політична нація. В Україні вона складається з українців, росіян, білорусів,
румунів, угорців, євреїв, кримських татар та інших етнічних груп. Українці
(корінне населення) дають назву країні, українська мова визнається державною.
Така нація повинна і може скластися лише на загальноцивілізаційних принципах
громадянського суспільства. І лише політичній нації під силу вивести із кризи
національну економіку, науку, освіту, культуру, піднести на рівень державної
українську мову, сприяти розвиткові мов інших етнічних груп, об’єктивно
висвітлювати героїчну і трагічну історію українського народу, позбутися
комплексу меншовартості, уявлення про одвічно підневільний, стражденний
народ, які все ще нас супроводжують.
За громадянськоправовим принципом, відображеним в Конституції України,
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сформовано владні структури, інші політичні інститути, здійснюється
адміністративне і військове будівництво.
Проте до останнього часу владні структури діють неефективно. В чому
причини?
Поперше. Не спрацьовує визначений Конституцією механізм стримувань і
противаг функціонування владних структур. Внаслідок цього вони діють
неефективно, втратили довіру переважної більшості громадян. Не вдається
запровадити верховенство закону в усі сфери громадського життя.
Неузгодженість дій влади призводить до перманентної кризової ситуації, яка
охоплює політичну – низький рівень довіри громадян до владних структур,
економічну – неспроможність виробити національну програму розвитку
економіки, соціальну сферу – зубожіння переважної частини населення.
Найглибшою і найнебезпечнішою є криза в духовній сфері. Саме тут
спостерігається втрата громадянами, особливо молоддю, політичних і соціальних
орієнтирів. Негативно впливають на суспільну свідомість поширення правового
нігілізму, безвідповідальності, зростання злочинності, корупції. Опозиційні
настрої стосовно влади не згасають.
Подруге. Політична еліта України, яка виросла в умовах СРСР, не
сформувалась як справжня еліта, а тому неспроможна вирішувати
загальнодержавні завдання. В сучасній Україні політичну еліту репрезентують
колишні партійні, профспілкові і комсомольські функціонери, а також
представники націоналдемократії. Перші, прийшовши до влади, коли бракувало
досконалих законів, у переважній більшості стали дбати про вузькі власні
інтереси. Інші, не маючи професійних умінь і навичок управління, виявились
безпорадними при вирішенні складних соціальних і економічних проблем.
Правда, це не заважає їм збагачуватися особисто. У результаті до влади на всіх
рівнях прийшла переважно олігархізована, корумпована бізнеселіта.
Потретє. Поза політичним процесом опинився середній клас, який міг би
стати противагою олігархізації суспільства. Те, що в країні не сформовано чіткої
політики стосовно утвердження середнього класу (лише 12 відсотків населення
відповідає основним критеріям цього соціального прошарку, в розвинутих
країнах Заходу середній клас складає 60 – 70 відсотків), призводить до
прогресуючої маргіналізації суспільства – „витіснення” потенційних
представників середнього класу (фахівців малого і середнього бізнесу,
менеджерів, технічну, наукову, художню інтелігенцію, кваліфікованих
робітників) у категорію неімущого, бідного населення, тобто в «протестний»
елемент.
На нинішньому етапі постала нагальна необхідність реформувати
політичну систему суспільства. Відтак за ініціативою Президента України
Леоніда Кучми на всенародне обговорення винесено проект Закону «Про
внесення змін до Конституції України».
Що ж пропонує Президент?
Перше. Перехід від президентськопарламентської до парламентсько
президентської моделі суспільнополітичного устрою. Друге. Парламенту
надаються повноваження затверджувати Прем’єрміністра і більшу частину
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складу уряду. Уряд відповідає за управління економічною і соціальною сферами.
Третє. Президент залишається гарантом Конституції, Верховним
головнокомандувачем Збройних сил, представляє країну на міжнародній арені.
Четверте. Парламент має бути двопалатним. П’яте. Вибори органів влади всіх
рівнів проводити за пропорційною системою протягом одного року. Шосте.
Закони, схвалені референдумом, мають пряму дію [4].
Дискусія, що розгорнулася навколо цих проблем, свідчить як про її складність,
так і про актуальність. Винесені на обговорення пропозиції суспільство
сприйняло неоднозначно. Аналітична група Всеукраїнської соціологічної служби
на початку квітня провела опитування 41 експерта. Відповіді на поставлені
запитання були такі. “Яку політичну систему ви підтримуєте?”: президентсько
парламентську – 46,3%, парламентськопрезидентську – 39,2%. “Яку систему
призначення уряду ви підтримуєте?”: весь уряд призначає Верховна Рада –
85,3%, частина призначається Президентом, частина – Верховною Радою –
14,7%. “Який парламент потрібен Україні?”: однопалатний – 73,2%, двопалатний
– 24,4%. “Яку систему виборів до Верховної Ради підтримуєте?”: пропорційну –
56,1%, змішану  41,5%. “Чи підтримуєте ви ідею проведення всіх виборів в один
рік?”: так – 17,0%, ні – 83,0%. “Чи можна приймати закони шляхом
референдуму?”: так – 14,6%, ні – 83,0%.
Результати цих та інших соціологічних досліджень, пропозиції, опубліковані
в ЗМІ, свідчать про необхідність подальшої експертизи проекту Закону про
внесення змін до Конституції.
Якою ж бачиться мета трансформації політичної системи і модель суспільно
політичного устрою в сучасній Україні?
Реформа політичної системи має бути спрямована на зміцнення
конституційного ладу, підвищення ефективності діяльності державних органів,
поглиблення демократичних засад управління, становлення інститутів
громадянського суспільства, зростання добробуту громадян, духовного
оновлення та морального оздоровлення суспільства, зміцнення національної
безпеки та підвищення міжнародного авторитету держави.
Першочерговою передумовою ефективної діяльності владних органів є
визначення стратегії демократичного облаштування. Сутність проблеми
полягає в практичній реалізації демократичного принципу, згідно з яким, за
визначенням Авраама Лінкольна, йдеться про владу народу, здійснювану
народом в інтересах народу. Владні органи повинні бути під реальним, а не
уявним контролем громадян і спиратися у своїй діяльності на їхню довіру і
підтримку. Владні структури повинні обиратися не для того, щоб їм підкорялись
(підкорятися необхідно праву і закону), а для того, щоб вони служили
громадянам.
Україна, згідно з її Основним Законом, є суверенною і незалежною,
демократичною, соціальною, правовою державою. Носієм суверенітету і єдиним
джерелом влади є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи
державної влади та органи місцевого самоврядування [5].
Отже,
коли
говоримо про модель державнополітичного устрою в сучасній Україні, то
йдеться про устрій, де парламент приймає закони, Президент є главою держави,
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Прем’єрміністр та його кабінет здійснюють виконавчу владу. Владні структури,
насамперед законодавчі органи, формуються за участю політичних партій.
Головним у такій державі є верховенство закону в усіх сферах громадського
життя та підпорядкованість владних органів законам.
Йдеться, зрештою, про правову демократичну державу та громадянське
суспільство. Для цього слід:
– зосередити зусилля Президента на визначенні та здійсненні стратегічних
завдань розвитку держави, зміцненні її економічної та національної безпеки;
– розширити повноваження і підвищити відповідальність Верховної Ради за
формування професійного дієздатного уряду і здійснення ним програми
діяльності. Верховна Рада має давати згоду як на призначення, так і на
звільнення Прем’єрміністра, а також на затвердження всього складу уряду;
– наділити уряд, який нині є фактично безправним, відповідними
повноваженнями та піднести його відповідальність за стан справ в економічній,
соціальній, гуманітарній і зовнішньополітичній сферах. Підкреслимо: і в
зовнішньополітичній сфері. Уряд має бути наділений повноваженнями
призначати і звільняти голів районних і обласних державних адміністрацій;
– забезпечити реальну незалежність від владних структур і прозорість
діяльності судових органів. Здійснити реформу правозахисних органів;
– здійснити адміністративну реформу та реформу органів самоврядування;
– запровадити жорстку систему контролю за використанням державних
коштів, зокрема високими посадовими особами (закордонні відрядження,
службовий транспорт, побут).
Наступною передумовою ефективної діяльності владних органів є
підвищення правової і моральної відповідальності їх керівників за стан справ
у галузі, якою вони керують. Одна з проблем тут – викорінення проявів
корумпованості в державному апараті. Чинні закони не передбачають жодної
відповідальності чиновників за дії, що завдають збитків державі.
Концептуальною основою нормативноправових актів з питань боротьби з
корупцією має бути не документування наслідків цього явища, а створення умов,
які б унеможливлювали корупційні прояви. Томас Джефферсон: «Протистояти
корупції і тиранії треба до того, як вони заволодіють нами. Краще взагалі не
пускати вовка у вівчарню, ніж сподіватися на те, що зумієш видерти йому зуби
й кігті після того, як він туди увійде» [6].
Ефективність діяльності владних органів вирішальною мірою залежить від
рівня компетентності управлінців. У владних структурах повинні працювати
тільки підібрані за конкурсом професіонали, які бажають і спроможні
самовдосконалюватися. Слід провести атестацію всього корпусу державних
службовців на відповідність посадам, які вони обіймають. Управлінська еліта
покликана володіти політичною культурою, тобто досконало знати закони
суспільнополітичного державного устрою, професійно застосовувати ці знання,
налагоджувати відносини з колегами. Належить активно включити в процес
державного управління молоду генерацію політиків і управлінців.
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Стратегічним напрямком реформування політичної системи є формування
інститутів громадянського суспільства. Громадянське суспільство – це основа
правової держави, його становлення відбувається з її утвердженням. Дійове і
сильне громадянське суспільство урівноважує енергію влади, яка без
стримуючих факторів готова перейти в стан соціальної агресії. Якщо основним
елементом громадянського суспільства виступає особа, то його наріжним
каменем є соціальні інститути, покликані сприяти всебічній реалізації особи, її
інтересів і прагнень. Інтереси і потреби виражаються через такі інститути
громадянського суспільства, як політичні партії, професійні об’єднання,
асоціації, творчі спілки, система освіти, сім’я, церква. Для подальшого розвитку
інститутів громадянського суспільства потрібно:
– прийняти досконалий закон про громадські об’єднання;
– за допомогою освіти, засобів масової інформації сприяти засвоєнню кожним
громадянином положень Конституції, інших законодавчих актів, підвищити
рівень і розширити сферу викладання політичної науки у вищих і середніх
закладах освіти;
– забезпечити на законодавчому рівні залучення представників опозиції до
участі у діяльності владних інститутів, розробки, прийняття і відповідальності
за реалізацію законів;
– запровадити постійні зустрічі (національна асамблея, круглий стіл) вищих
посадових осіб держави, лідерів політичних партій, опозиційних рухів для
обговорення і розв’язання конфліктних питань суспільного розвитку.
Україна в контексті трансформації політичних систем в країнах СНД і
Балтії, Центральної і Східної Європи. При дослідженні проблеми політичної
системи сучасної України досить продуктивним виявився порівняльний
(компаративний) метод, який полягає у кількісному та якісному зіставленні
однотипних явищ і процесів: владних інституцій, партій, електоратів з метою
виявлення їх загальних рис і специфіки, пошуку найдосконаліших форм
політичної організації чи оптимальних шляхів становлення суспільно
політичного устрою. В Україні цей метод дедалі більше застосовується в межах
становлення вітчизняної школи порівняльної політології. Використання його
науковими студіями, започаткованими в нашому інституті, дало змогу осягнути
політичну систему сучасної України в усій її цілісності, розглянути її складові:
державні інституції, механізми взаємодії різних гілок влади, основні засади
функціонування місцевого самоврядування, тенденції становлення партійної і
виборчої систем, формування інститутів правової держави і громадянського
суспільства. На основі виявлення загальних рис і відмінностей показано
трансформацію політичних систем в країнах СНД і Балтії, Центральної та
Східної Європи у порівнянні з тим, як відбувається цей процес в Україні. Вийшли
друком монографії, збірники наукових статей, навчальні посібники, захищено
дисертації [7].
Нині відбувається інтенсивний процес трансформації політичних структур
незалежних держав на всьому просторі колишнього СРСР. Як свідчить досвід,
прагнення створити модель суспільного устрою за західним зразком, як правило,
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не увінчувалось успіхом (виняток – країни Балтії). Позитивного результату
досягали тільки тоді, коли, формуючи правову державу, враховували соціально
політичні і економічні реалії певної країни. При цьому спостерігаються як
загальні риси розвитку і становлення політичних структур незалежних держав,
так і особливі – обумовлені історією, культурними традиціями, національним
самоутвердженням народів.
У Росії, Україні, Білорусі і Молдові трансформація політичних структур
відбувається суперечливо. Політична ситуація в Росії і Молдові ускладнюється
ще не залагодженими міжнаціональними конфліктами (Чечня, Придністров’я).
Щодо України, то потенційно небезпечною залишається ситуація в Криму. У
найближчі роки, за визначенням експертів, українськоросійські відносини
стануть найважливішими в Європі й матимуть геополітичне значення, оскільки
на їхньому прикладі буде відпрацьовуватися нова модель взаємовідносин
регіональних держав.
В основі моделі суспільного устрою держав Центральної Азії, які виникли на
пострадянському просторі, — збереження давніх і племінних традицій та
поєднання їх з сучасними реаліями. Доводиться враховувати прагнення деяких
релігійних кіл створити ісламську державу. Процес суперечливий. І все ж
центральноазійські країни віддали перевагу світській державі, конституційно
забезпечивши водночас вільний розвиток всіх релігійних конфесій. Як свідчить
аналіз, у політичній сфері центральноазійські країни проводять послідовний
курс утвердження незалежності, виступають за створення єдиного економічного
простору в своєму регіоні. У деяких з них помітна тенденція становлення
авторитарних режимів
Країни Закавказзя — Грузія, Азербайджан, Вірменія — проголосили
незалежність і після розпаду СРСР увійшли до СНД. У суспільнополітичному
устрої вони прагнуть розвивати модель, яка існувала у них у 1918 – 1920 роках.
Трансформація політичних структур відбувається непросто, владні органи
постійно відчувають тиск міжнаціональних конфліктів. Тут не змогли запобігти
братовбивчим війнам (Грузія і Абхазія, Карабахський конфлікт, який не можуть
подолати Азербайджан і Вірменія). Кожна з країн визначає свій, лише їй
притаманний шлях розвитку. Якщо Грузія і Азербайджан прагнуть
дистанціюватися від Росії, то Вірменія має послідовну проросійську орієнтацію.
Країни Балтії за основу суспільнополітичного устрою обрали
західноєвропейську модель з розвинутим парламентаризмом і особливим
наголосом на тому, що носієм державності є нація. Владні структури
координують свої зусилля, цілеспрямовано й успішно проводять курс на
повернення своїх країн в лоно європейської цивілізації.
Україна, як одна з держав – засновниць СНД, розвиває співробітництво з
державами Співдружності, базуючись на засадничих документах – Основних
напрямах зовнішньої політики України, Концепції національної безпеки
України, Угоди про створення СНД від 8 грудня 1991 року.
У ставленні до СНД Україна виходить, передусім, з реалій доцільності
існування Співдружності, розвитку тісних і взаємовигідних торговельно
економічних відносин між державамиучасницями. Від початку процесу
реформування СНД наша держава виступала з пропозиціями, які передбачали
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трансформування Співдружності у раціональний механізм економічного
співробітництва, спрямований на створення зони вільної торгівлі, сприяння
інтеграції країн СНД у світовий економічний простір.
Слід зазначити, що країни СНД мають не тільки спільні риси, а й суттєво
відрізняються одна від одної. Практично всі вони (виняток – взаємовідносини
Росії з Білоруссю і Вірменією) бажають вийти на зв’язки за межами
Співдружності, хоча останнім часом відцентровий процес дещо пом’якшився.
Україна, поряд із стратегічним партнерством з Росією, насамперед в економічній
сфері, визначила своїм стратегічним напрямком інтеграцію з Заходом. Молдова
прагне нормалізувати стосунки з Росією і визначає дружні взаємовідносини з
Румунією. Казахстан, Узбекистан, Киргизстан і Таджикистан створили
Центральноазійський Союз і проводять спільну зовнішню політику.
Трансформація суспільно*політичного устрою країн Центральної і Східної
Європи на сучасному етапі не дає змоги зробити однозначні висновки. Цей процес
надзвичайно суперечливий, рухливий. Частина країн розвивається під впливом
“лівої” орієнтації. Чехія послідовно віддає перевагу ринковому курсу, хоча і їй
не вдалося уникнути кризи. В Югославії міжнаціональні сутички призвели до
громадянської війни та збройного втручання НАТО. Одне слово, проблеми
політичних та економічних перетворень виявилися набагато складнішими, ніж
очікувалося.
Перед новими державами постало стратегічне завдання: створити заново
політичні механізми на основі загальносвітових цивілізаційних принципів. Зміст
цих змін можна визначити як широкомасштабну трансформацію. В політичному
плані — це рух від тоталітаризму через авторитаризм до демократії. В
економічному — перехід від централізованого планування та управління
економікою до ринкових відносин. Усі країни Центральної і Східної Європи
прагнуть увійти до Європейського Союзу і НАТО.
Визначальним у становленні політичних систем в східноєвропейських
країнах є їх системний характер. Поряд із трансформацією законодавчої і
виконавчої влади тут здійснено судову реформу. В нових конституціях
відображено основні тенденції сучасного політичного життя. Однак становлення
владних структур відбувається не без труднощів. Чотири із семи країн
визначились як парламентські республіки (Албанія, Угорщина, Словаччина,
Чехія) і три — як президентські (Болгарія, Польща, Румунія). До останнього часу
відбувається болісний процес трансформації владних структур в республіках
колишньої СФРЮ.
Україна в сучасному геополітичному просторі. Проблеми геополітичного
виміру України стають невід’ємною складовою наукових політологічних
досліджень. Свідченням цього є вихід друком численних монографій, наукових
статей [8]. В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України
завершено планову тему “Україна – держави Центральної та Східної Європи:
варіанти політичної модернізації”. Опубліковано колективну монографію з цієї
проблеми.
Дослідження переконують, що у зовнішньополітичній сфері Україна
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наполегливо шукає свого місця в новому геополітичному просторі. Як і відповідей
на доленосні, нерідко суперечливі питання: що для неї корисніше – бути
позаблоковою чи нейтральною державою, вести багатовекторну або двовекторну
політику чи розраховувати на стратегічних партнерів? На нинішньому етапі вона
усвідомила себе як дійсно незалежна держава, з чим не можуть не рахуватися
ні на Сході, ні на Заході.
На початок ХХІ століття у зовнішній політиці України як на східному (точніше
північносхідному), так і на західному напрямку окреслився новий етап.
Виявилися ознаки переорієнтації зовнішньої політики на Схід у вигляді
нормалізації українськоросійських відносин відповідно до економічних потреб
(як і відповідно до реальних можливостей обох країн). Навпаки, у відносинах із
Заходом означився певний регрес, особливо внаслідок «касетнокольчужного
скандалу».
Перед Україною постало завдання знайти ефективніший шлях реалізації
своїх інтересів у взаємовідносинах з Росією, ЄС і США: надати для цього нового
дихання українськоросійському стратегічному партнерству, зробити
прагматичнішою, орієнтованою на економічний результат європейську політику,
активізувати відносини з НАТО і, нарешті, налагодити конструктивний діалог
із США.
Нова геополітична ситуація, яка виникла після терористичних актів у вересні
2001 року, і створення міжнародної антитерористичної коаліції, до якої увійшла
й Україна, вносить суттєві корективи в концепцію протистояння Захід – Схід.
Росія тоді пішла на блискавичне зближення з США, було створено “двадцятку”
Росія – НАТО. При цьому Росія, скоріш за все, розглядає Україну як учасника
цього процесу. Усвідомлюючи втрату впливу на держави Балтії, враховуючи
присутність військових спеціалістів США в Грузії і різке загострення стосунків
з останньою, поширення американської присутності в Центральній Азії, Москва
прагнутиме не випустити зпід свого впливу Україну. А Захід все менше
розцінюватиме Україну як буфер між Європою і Росією і виходитиме з того, що
стабільне становище Європи без політично й економічно стабільної України
неможливе. У довгостроковому плані Україна, зберігаючи з Росією рівень
стратегічних взаємовідносин, насамперед економічних, прагнутиме
інтегруватись у європейські та євроатлантичні структури.
Інтеграція в ЄС, визначена вищим керівництвом України як магістральний
вектор зовнішньої політики, в цілому підтримується державнополітичною
елітою і значною частиною населення [9]. Перед українською державою і
українським суспільством постало завдання набути цивілізаційних якісних
характеристик, серед яких: прозорість державної політики, повага до прав
людини, піднесення продуктивності праці та її оплати до середньоєвропейського
рівня, вільна преса і вільний доступ до інформації.
При цьому слід виходити з того, що успіх на шляху інтеграції України в ЄС
стане можливим тільки за умови, що це буде дорога з двостороннім рухом. До
останнього часу позиція ЄС залишається стриманою. Його ринки все ще закриті
для України. Навіть економічно вигідні і високотехнологічні спільні проекти
відхиляються країнами – членами ЄС з політичних мотивів. Для України поки
що не визначені будьякі часові орієнтири не те що вступу – навіть асоційованого
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членства. Важливо мати на увазі й те, що членство в ЄС обумовлене неминучою
вимогою делегувати частину національного суверенітету його наднаціональним
органам. Цей підтекст “європейського вибору” України не став предметом
дискусії у суспільстві в зв’язку з її європейською інтеграцією, не говорячи вже
про офіційні заяви.
Наприкінці травня минулого року Рада національної безпеки та оборони
України під головуванням Л.Кучми ухвалила рішення про початок процесу,
метою якого є вступ України до НАТО. На Празькому саміті
Північноатлантичного альянсу (листопад 2002 року) на засіданні Комісії НАТО
– Україна прийнято два документи: План дій НАТО – Україна і Цільовий
двосторонній план дій на 2003 рік. Реалізація їх виводить на якісно новий рівень
відносини України з Альянсом. Слід мати на увазі, що інертне, а часто негативне
ставлення значної частини населення до проголошеного курсу на зближення з
НАТО приховує в собі серйозну небезпеку і може ускладнити його реалізацію.
Владним структурам, поряд з енергійними реформами, оснащенням Збройних
сил сучасною технікою і озброєнням, належить переконати громадян в
доцільності приєднання до Північноатлантичного альянсу.
Військова операція США проти Іраку з усією силою активізувала дискусії
про моделі світової безпеки ХХІ століття. Причини війни ще довго
аналізуватимуться. Проте вже сьогодні практично безпомилково можна
стверджувати, що основна з них – глобальні (якщо не ствердити, то показати,
що світове панування однієї наддержави – це реально), економічні інтереси
(іракські родовища нафти), а також (можливо – насамперед) випробувати новітні
види озброєнь і, витративши їх, дати своєму військовопромисловому
комплексові запрацювати з новою силою. Внаслідок цього порушено і так хитку
систему міжнародної безпеки: зневажено статус і авторитет ООН, проігноровано
позицію постійних членів Ради Безпеки, викликано розкол в ЄС і НАТО.
Нова міжнародна ситуація підштовхуватиме Україну до вибору між тіснішим
зв’язком з Москвою і долученням до осі “Берлін – Париж” або до активізації
зв’язків з Вашингтоном, (а, отже, з Варшавою та іншими прихильниками США
в Центральній і Східній Європі).
Україна, скоріш за все, продовжуватиме балансувати між головними
гравцями на міжнародній арені. При цьому їй необхідно вибудовувати свою,
орієнтовану тільки на власні інтереси, зовнішню політику. Завдяки цьому вона
зможе стати впливовим чинником створення механізму оптимальної моделі
безпеки Європи ХХI сторіччя, від чого залежить перспектива геополітичного, а
отже й міжнародного становища держави.
Підкреслимо: вибір стратегії внутрішньої і зовнішньої політики України має
доповнюватися гнучкою тактикою і сильною політичною волею щодо реалізації
висунутої мети. Будьяка стратегія, будьякий план не можуть здійснитися самі
собою. Потрібні цілеспрямовані, рішучі дії владних структур (Президента,
Верховної Ради, уряду), підтримувані суспільством і спрямовані на те, щоб
переломити несприятливий хід політичних, економічних і соціальних процесів і
не тільки вивести Україну з кризи, але й зробити її політично стабільною,
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економічно потужною незалежною державою, яка впевнено прокладає шлях у
ХХІ століття.
Роль політології у сучасному житті. Стан політології в Україні пов’язаний з
логікою трансформації нашого суспільства та особливостями розвитку наукового
знання. Своєрідний політологічний ренесанс, який нині спостерігаємо, приховує
в собі небезпеку компрометації цієї науки, масового напливу дилетантів і
непрофесіоналів, прагнення приручити політологію, зробити її зовнішньо
респектабельною служницею чинної влади. Останнє обумовлюється тим, що ми
не маємо традицій незалежності гуманітарної науки. Певні групи вчених
зберегли й посилили свою залежність від влади, інші розійшлися по партіях і
рухах і переймаються теоретичним обслуговуванням їх інтересів.
Водночас є фактори, що сприяють розвиткові політології. Це наявність певної
інституціональної бази, чималий корпус висококваліфікованих політологів.
Молода генерація науковців, яка здобуває освіту в нових умовах, знайома з
досягненнями світової науки, швидко оволодіває сучасними методами
дослідження, іноземними мовами. Отже, є підстави сподіватися на краще
майбутнє політології.
Ключовим завданням політології є навчальнопросвітницька діяльність,
формування високої політичної свідомості та політичної культури громадян,
зокрема – молодого покоління. У цих процесах політологія як навчальна
дисципліна відіграє незамінну роль. Політичні знання мають утвердитися в усіх
сферах свідомості. Йдеться передусім про поширення політологічних знань по
вертикалі, тобто про підготовку професійних політиків, парламентарів,
працівників державного апарату. Проблеми впорядкованості суспільних
процесів і утвердження державності України, впливу владних структур на
поліпшення життя громадян – усе це вимагає від носіїв політичної влади високої
політичної культури.
Не менш актуальною і такою ж складною проблемою є поширення
політичних знань по горизонталі: серед найширших верств населення, учнівської
і студентської молоді, усіх соціальних груп, партій, рухів і організацій. Звичайно,
це не означає, що всі люди мусять сісти за посібники з політології. Знання про
політику засвоюються через ЗМІ, публічні зустрічі з політиками та
управлінцями. Проте цілеспрямоване вивчення політології у вищих навчальних
закладах є базовим у засвоєнні систематизованих знань про демократію.
Грунтовно вивчивши основи політології, випускник, зрештою, має відчути себе
повноцінним громадянином, реальним творцем справжньої демократії, вміти
професійно оцінювати реалістичність (чи утопічність) здійснюваної політичної
модернізації і тим самим стати на шлях творення політичної філософії життя,
формування правової свідомості, активної громадянської позиції.
Підвищення рівня викладання політології і, відповідно, поглиблене
опанування учнями й студентами політологічними знаннями зумовлюють
необхідність існування державної програми розвитку політичної науки й освіти.
Мають з’явитися навчальні цикли з політології на радіо і телебаченні. Необхідно
удосконалювати систему підготовки та перепідготовки кадрів політологів,
збільшити вакансії в аспірантуру і докторантуру, забезпечити державну
підтримку видань політологічної літератури тощо. Важливо, щоб влада була
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зацікавлена в об’єктивних дослідженнях та розглядала політологію як суттєвий
інтелектуальний ресурс суспільства.
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Українська регіональна цивілізація
Микола Михальченко,
доктор філософських наук, професор,
членкореспондент НАН України,
президент Української академії політичних наук
Проблема специфіки, характерних рис української регіональної
цивілізації, яку інколи визначають неологізмом “українська політична
нація”, – це, значною мірою, “табуля раза” (TABULA RASA – лат.)
соціального пізнання не тільки в зарубіжжі, але й у самій Україні.
Прикметні риси цієї специфіки: анамнез (спомин) про героїчне та
знеславлене минуле (в тому числі постімперський комплекс частини
населення); почуття меншовартості (синдром “молодшого брата”);
стійка толерантна компонента традиційної свідомості; наше
амбівалентне ставлення до Сходу і Заходу; небажання з наукових
позицій поглянути на геополітичне і геоекономічне становище України,
а замість цього – мрійливо-химеричні міркування про її унікальність.
Тим часом бачення політичної, економічної, соціальної і культурної
проблематики через призму української регіональної цивілізації є новим
науковим напрямком, який може стати ключовим для розуміння
багатьох проблем сучасної України.
Нині в соціальному пізнанні є ще багато невирішених методологічних проблем.
Причини? Поперше, втратив популярність формаційний підхід до історії після
того, як „найпрогресивніша комуністична формація” обернулася міфом. По
друге, соціальне пізнання, яке спирається на категорії українського
національного характеру, національних традицій, національної ідеї, інколи
виявляється малоефективним. Національна культура (в широкому розумінні)
завше прикрашає себе, приглушує власні вади, табуює усвідомлення деяких
фрагментів реальності, висуває загальнолюдські цінності (працелюбність,
моральність, гостинність тощо) на роль винятково національних, а негативні
риси національного характеру оголошує несуттєвими, частковими. Потретє,
суто аналітичний підхід до дійсності підривається суперплюралістичним
(найчастіше – під машкарою постмодернізму), релятивістським баченням
історичного процесу: історії відмовляють у повторюваності та загальних
закономірностях, а кожен історичний факт тлумачать окремо, поза системою
решти фактів і явищ.
В цих умовах увага фахівцівсуспільствознавців до цивілізаційного аналізу
ситуації в Україні зростає. Особливо важливо, на наш погляд, подолати
марксистську парадигму про антропологічну єдність людства, згідно з якою усі
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його представники породжені процесом праці, а їхні культури принципово єдині,
оскільки відбивають цей процес. Марксисти визнають, правда, деяку
формаційну, стадіальну та фольклорну різницю, але з історичним прогресом
вона, мовляв, нівелюється. Відтак стверджується, що може бути єдина
методологія аналізу розвитку європейських, азійських, африканських народів,
а специфічним пізнавальним проблемам місця тут нема. Отже, досить розробити,
наприклад, універсальну соціальну теорію (побудовану на критеріях класового
та формаційного аналізу), і вона дасть можливість відшукати істину де завгодно.
Ну, а якщо в деяких суспільствах класів не було, а були стани, і в формаційну
схему вони не вписуються, то ми тим суспільствам і класи знайдемо, і формацію
відшукаємо...
Але життя людства багатобарвне. Воно багато в чому залежить від
географічних та економічних умов, військовополітичної ситуації в певному
регіоні та в цілому світі, від інших факторів. Безумовно, у розвитку людства є
спільні риси і їх треба досліджувати. Але ж відомо, що історія багатьох народів
переривалася штучно. Деякі з них зуміли вижити після європейської, азійської
чи іншої форми колонізації, а інші були знищені. Індіянцям Америки,
слов’янському племені прусів, Хазарському каганатові, стародавньому Хорезму
та іншим народам і країнам, які щезли (або майже щезли) байдуже до загальних
формаційних аналізів: вони були слабші і тому їх ліквідували.
Отже, до людства треба підходити як до багатоякісної єдності, котра існує та
розвивається і за загальними, і за специфічними законами. Доля окремих країн
і народів багато в чому залежить від випадковості. Чи було обумовлене якоюсь
загальною закономірністю, наприклад, завезення 1961 року Радянським Союзом
на Кубу ядерної зброї, яке могло призвести до знищення Куби як острова і
держави і навіть до ядерної світової війни? Наскільки це рішення тодішнього
керманича СРСР Микити Хрущова вкладалося в поняття будівництва “світлого
майбутнього людства – комунізму як найпрогресивнішої, найгуманнішої
формації”?
Сучасні українські суспільні науки породжені європейською історією й
наукою. В них панує європоцентристський підхід, внаслідок чого часто
ігнорується специфіка локальних цивілізацій, історична реальність, в тому числі
й українська. Тим більше, що і Російська імперія, і більшовизм фальсифікували
і українську історію, і тодішнє буття українського народу.
Наша ж історія і реальність не тотожні ні західноєвропейській, ні російській.
Україна не вкладається ні в “правильну” західноєвропейську, ні в євразійську,
тобто російську модель розвитку. І в цьому специфіка і велика проблема України
як “мосту” між Заходом і Сходом, “санітарного кордону” між НАТО і Росією,
“міжцивілізаційного простору” між європейською та євразійською культурою.
Отже, аналіз української реальності суттєво ускладнюється тим, що Україна
близька і до Західної Європи, і до Євразії (Росії). Відтак виникає ілюзія, що нема
потреби в методологічних опосередкуваннях ні відносно західноєвропейської,
ні відносно євразійської науки і світогляду. Але ж і те й інше є інакшим,
іншосвітоглядним відносно України як локальної цивілізації.
Якщо закони фізики, відкриті в Англії, діють так само і в Україні, то економічні
закономірності, сформульовані Смітом і Рікардо, в Україні діють специфічно.
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Вони не настільки універсальні, щоб подолати раз і назавжди національну
специфіку, культуру, домінуючу ментальність.
Плідність сучасних дискусій щодо України як нової країни і локальної
цивілізації залежить від уміння вийти за межі крайнощів метаісторичних схем
і релятивістських мікроаналітичних (а частіше – умоглядних) підходів.
Актуалізувалась проблема удосконалення суспільствознавчої методології, яка
б орієнтувалась не стільки на розробку схем метапереходів від формації до
формації, пошук ідеальної людини, скільки на реальний аналіз глобальних і
регіональних, світоглядних і виховних проблем. Методологія ефективна, якщо
вона націлена на пошук розумної міри абстракції, адекватного ракурсу розгляду
специфіки конкретного суспільства, аналіз конкретних процесів у ньому.
Важливо пояснити не тільки спільне в суспільствах, але й логіку формування
різниці між ними (культурної, соціальної, політичної, економічної), знайти
критерії для окреслення суттєвих і несуттєвих відмінностей окремих систем
суспільства. Наприклад, армії рівноцінних за кількістю населення і
географічними умовами країн, навіть зі схожою організаційною структурою,
можуть виявитися зовсім різними за боєздатністю.
Будьяке суспільство повинне володіти притаманними саме йому
механізмами відтворення і збереження, щоб протистояти зовнішнім і внутрішнім
загрозам, викликам історії. Чому в минулому Швейцарія знайшла механізми
свого збереження й відтворення, а Україна – ні? Тільки тому, що їх оточували
різні держави? Невже сусіди Швейцарії – Франція, Німеччина, Австро
Угорщина, Італія – були не такими агресивними, як Польща, Росія, Кримське
ханство? Хіба тільки в цьому істина?
При цивілізаційному аналізі на авансцену виходить дослідження здатності
людей (в будьякій формі їх спільнот) підтримувати свої відтворювальні
механізми, потенції на рівні вищому, ніж той критичний рубіж, що відділяє
життя від смерті суспільства, його виживання від деградації. Якраз тут
проявляється сутнісна, фундаментальна різниця між народами, спільнотами
народів, котрі всупереч зовнішнім і внутрішнім небезпекам продовжують
ефективне самовідтворення, і народами та суспільствами, які не змогли
(втратили здатність) відтворювати себе як суб’єкт історії. Останні увійшли до
чималого списку „покійних” народів і держав.
Ефективність відтворювальної діяльності людства і конкретних суспільств
визначається двома головними факторами: а) зовнішніми небезпеками, які
можуть знищити потенції самовідтворення суспільства або стимулювати
внутрішню його дезорганізацію; б) внутрішні небезпеки, які дезорганізують,
підривають життєвість, знижують рівень творчих потенцій суспільства
(громадянські війни, нецивілізовані форми боротьби за владу та національні
ресурси, етнічні й релігійні конфлікти тощо). Саме існування суспільств і блоків
залежить, зрештою, від здатності людей, які їх утворюють, зберігати потенціал
відповідності своїх можливостей зростаючій складності зовнішніх і внутрішніх
проблем, потенціал можливості відповісти реальним і потенційним загрозам,
дезорієнтуючим інноваціям (наприклад, вестернізація є інноваційною загрозою
традиційним суспільствам).
Водночас життєздатність суспільств в нашу епоху багато в чому залежить
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від спроможності сприймати позитивні інновації внутрішнього і зовнішнього
характеру, встановлювати зв’язки з іншими країнами на рівні вимог часу.
Наприклад, тоталітарні і занадто традиційні суспільства, які стали закритими і
працюють на досягнення застиглого або догматичного ідеалу (“жити, як жили
наші предки”, “будуємо арійську державу”, “створюємо ідеальну цивілізацію –
комуністичну”), приречені на зникнення через неминучу боротьбу з іншим,
відкритим світом. Культура, система цінностей відкритої суперцивілізації
розвивається ефективніше, бо зорієнтована на змагальність, конкуренцію,
підвищення ефективності виробництва, науки, освіти, освоєння нових форм
діяльності.
Різниця між закритими і відкритими цивілізаціями має багато конкретних
форм. Виявляється вона і на рівні особи. В тоталітарних і закритих традиційних
суспільствах особа повністю підпорядкована цілому, оскільки система цінностей
таких суспільств вимагає придушення інновацій, свободи мислення і дій, коли
вони сягають вище визначеної владою або традицією межі (“закон
газонокосарки”). Відкрита цивілізація орієнтує особу, соціальні групи на
розвиток здібностей до інновацій, свободу думки і слова, поваги до прав і
обов’язків. У першому випадку функції особи жорстко підпорядковані державній
або традиційній структурі, а в другому держава прагне забезпечити простір
розвитку особи і людських спільнот у межах демократичного закону.
Ця різниця між цивілізаціями є методологічною основою для їх пізнання. На
сучасному історичному етапі людство розглядає свій соціокультурний розвиток,
прогрес суспільств, рівень демократії і прав особи як предмет особливої уваги –
йдеться про цінності глобальної цивілізації, де особливе, конкретне
перетворюється на універсальне. Виникнення нового підходу до цивілізацій –
переломний рубіж історії людства. В той же час жодна конкретна цивілізація не
має права нав’язувати свої цінності як універсальні – ні європейська, ні локальна
північноамериканська. Універсальні цінності людської цивілізації – це сукупний
результат творчості усіх конкретних цивілізацій, хоч, можливо, їх внесок
неоднаковий. Але тільки такою може бути якісно нова відповідь людства на
вирішення складних проблем сучасної епохи.
Сьогодні ще важко визначити, до якої цивілізації належить Україна. У нас
співіснують тоталітарна і ліберальна культури мислення і дій. Конфронтація,
розкол орієнтацій на системи цінностей та збереження застійних явищ є
характерними рисами українського суспільного життя. Понад те, в культурі і
способі життя кожної людини традиціоналізм, тоталітаризм і лібералізм
переплелися в такі химерні схеми, що інколи здається, ніби і суспільство, і особа
застигли у міжчассі, в міжцивілізаційному просторі.
Самоідентифікації української політичної нації як локальної цивілізації і
“політичного українця” як громадянина України заважають деякі історичні, та
й сучасні, цивілізаційні фактори. Склалося так, що долю України протягом
кількох останніх століть визначали сусіди, особливо АвстроУгорщина, Польща
і Росія. З часом “російський фактор” став домінуючим. Тому історичний розвиток
в Україні здійснювався начебто в тому ж напрямку, як і усюди в Європі, в межах
регіональних і культурних відмінностей. Водночас Україна перебувала в зоні
великоросійського впливу: “Москва – третій Рим”, “Росія має особливу долю і
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місію”, “шлях Росії – інакший від європейського, він євразійський”. Різниця між
цими двома підходами накладала відбиток на спосіб мислення і поведінки
людських спільнот і особистості, на оцінку місця України у всесвітній історії,
визначала інший порядок історичних змін, ніж в Європі, інші ідеології та
механізми цих змін.
Тому маємо результат: з одного боку, за багатьма економічними, політичними,
освітніми показниками (розвиток промисловості, урбанізації, рівень освіти,
норми мислення, спосіб життя) Україна докорінно не відхиляється від середніх
західних стандартів (тобто розвиваємося за стандартами Європи); з другого –
зберігається значна різниця між західноєвропейською спільнотою і українською
політичною нацією (цивілізацією) в соціальному складі, в економічному і
політичному мисленні, в дисципліні та продуктивності праці, в правосвідомості,
соціальній психології, моралі тощо. Але ця різниця не є доказом унікальності
української цивілізації чи нашої євразійської самобутності. Так, ми відстаємо в
економічному розвитку і науковотехнічному прогресі, в соціальній психології і
політичній свідомості. Але норма самобутності України не є вищою за норми
самобутності Португалії, Греції, Шотландії або Норвегії. Це – своєрідність її руху
шляхом, спільним для усіх країн і народів Європи, це – співвідношення між
загальним і частковим.
Погляд на Україну як на локальну цивілізацію може не сприйматися
частиною російських суспільствознавців, які вважають, що вона є частиною
російської (слов’янської, православної, східнохристиянської) цивілізації. За
такою позицією стоїть російська цивілізаційна самосвідомість ХVІІІ – ХХ
століть. До краху СРСР офіційна наука й політика не піддавала сумніву єдність
соціокультурних основ імперії. Тільки події 1991 – 1992 років виявили
соціокультурну безпідставність імперії, в тому числі в її слов’янському секторі.
З’ясувалося, що Російська імперія та СРСР, як держави, були політичним
обручем, який тримав укупі частини, котрі не були органічно єдиними. Це була
“цивілізація несамохіть”, штучна субцивілізація. Більше того, після розпаду
СРСР постало питання і про саму Росію як штучну субцивілізацію.
Цивілізаційна цілісність України на сучасному етапі теж поки що не
беззаперечна, оскільки існує протест частини населення проти “українізації”
(якої фактично немає), а збереження соціокультурної різноманітності, цього
духовного багатства країни, не завжди оцінюється як сильний бік українського
державотворення. Водночас цивілізаційна цілісність України можлива через
суперетнічний (політична нація), суперкультурний цивілізаційний характер
державних інститутів громадянського суспільства, форм національної свідомості
і самосвідомості. Питання постає жорсткіше, ніж просто філософські розмисли
про майбутнє України: чи зможуть органи влади і національні громади країни
знайти нові підходи до міжкультурного спілкування, обміну символами і нормами
різних культур без взаємознищення, а навпаки – зі збереженням їх ціннісного
змісту?
Так, до цього часу Україна частково перебуває в лімітрофному (проміжному)
стані між західноєвропейською і євроазійською цивілізаціями. Але в цьому є і
позитивне. Вона може при своєму самовизначенні як локальна цивілізація брати
зразки, норми життя у обох цивілізацій, збагачуючи власну. Амбівалентність
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багатьох характеристик суспільного життя України дозволяє “м’яко” входити
в сучасні глобальні процеси і, в свою чергу, впливати на сусідів. Водночас у
взаєминах наших людей ще багато щирості і відкритості, категоричності і
ворожості, які на Заході приховуються за бронею “цивілізованості”, а в Україні
є нормою спілкування. Надмірна емоційність, агресивність, негативістське
ставлення до влади і ближнього свого, анархічність думок і дій – все це
підживлює нігілізм, самоїдство, безкомпромісність у суспільному й особистому
житті, надає специфічності “українській цивілізованості”.
Наш висновок, що Україна іде загальноєвропейським шляхом, буде
вразливим, якщо не звернемо увагу на беззаперечний факт: українська
локальна цивілізація має багато рис порубіжної, суміжної цивілізації. Такі
цивілізації відзначаються неоднозначним, часто конфліктним плетивом
характеристик базової (національної) культури і двох великих типів
цивілізаційного розвитку людства, між якими локальна цивілізація перебуває.
Безумовно, вона зрештою стає частиною великої цивілізації. Та все ж довго
зберігає риси порубіжності.
Таких локальних цивілізацій досить багато. Є вони в Латинській Америці,
Африці, Азії, Європі. В Європі, зокрема, до країн порубіжної цивілізації можна
зарахувати пострадянські країни, більшість країн БалканоДунайського регіону,
навіть Іспанію та Португалію, які запозичили зразки культури своїх колоній,
ба більше – в їхній культурі зберігаються ознаки мавританської культури з часів,
коли на Піренейському півострові панували араби. Одначе Іспанія і Португалія,
які деякий час були закритими країнамицивілізаціями, зараз інтегруються в
Європейський Союз.
Країницивілізації порубіжного типу відрізняються від інших деякою
специфікою вирішення докорінних проблем способу життя, різноманітнішою
(синтетичною) культурою. З одного боку, це позитив. А з іншого – в деякі моменти
порубіжність стає негативом: можуть ускладнюватися механізми співіснування
культур, релігій, мов тощо. Домінування різноманітності може виступати
дестабілізуючою силою цілісності суспільства.
Класичні цивілізації завжди мають цілісну основу, фундамент. Наприклад,
духовнорелігійний. У порубіжних цивілізаціях ця основа неоднорідна, тому і
проблеми у них складніші. Наприклад, Велика Британія набула рис порубіжності
тоді, коли там на проблеми міжнаціональних відносин наклалися проблеми
релігійного розколу.
В країнахцивілізаціях порубіжного типу можна виокремити три основні типи
міжкультурних контактів*:
1. Відкрито вороже протистояння. Це найбільш примітивножорсткий тип
взаємодії культур, а інколи і способів життя, коли “чуже” (чужоземне)
заперечується, але з ним змушені постійно вступати в контакт. Такий тип
взаємодії несе великий руйнівний потенціал для суспільства й цивілізації.
Наприклад, українська локальна цивілізація формувалася в ході протистояння

* Міжкультурні контакти тут розглядаємо в широкому аспекті – як частину
соціокультурних явищ. Відокремити культурні і соціальні аспекти міжнаціональних,
міжрелігійних, політичних відносин дуже складно. Занадто тісно вони взаємопов’язані.
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з степовиками (в тім числі з татаромонголами), з Польщею, Литвою, Московією,
АвстроУгорщиною, які в різні часи прагнули стерти з лиця землі автохтонну
українську культуру. Але і таке протистояння породжує симбіозні культурні
анклави, шари, соціальні верстви, особи.
2. Взаємодія, взаємозв’язок культур близьких, духовно пов’язаних релігією,
спільним етнічним походженням, мовою. Однак кожна сторона контактів
лишається самостійною, і нової культурної або політичної якості (організму) не
виникає. Наприклад, мусульманські, слов’янські, християнські, романо
германські країни. Така взаємодія суттєво впливає на свідомість людини,
історичні та міжособові контакти. Цей тип взаємодії має проміжний характер,
але водночас виявляє і стійкість. Наприклад, взаємодія слов’янських народів у
трикутнику Україна – Росія – Білорусь має дуже складний характер, але
зберігає усталеність, що може ставати (або не ставати) основою нової
соціокультурної і політичної якості.
3. Синтезна взаємодія, коли народжується якісно нове явище, суттєво інше,
ніж первісні учасники контакту. Сьогодні, наприклад, Європейський Союз є
інституйованою основою західноєвропейської цивілізації.
Отже, класичним цивілізаціям більш притаманний синтез, для
порубіжних – складна взаємодія симбіозних і синтезних складових. Якщо у
порубіжних цивілізацій перемагає синтезна складова, то вона прямує до
класичної цивілізації (або цивілізаційдержав, як, наприклад, Німеччина). Якщо
перемагає симбіозна складова (АвстроУгорщина, Росія, Югославія, Велика
Колумбія, Пакистан до відокремлення Бангладешу), то така цивілізація
держава приречена на розпад. Тому в Україні важливо усіма цивілізованими
засобами підтримувати синтезні процеси соціокультурного і політичного
розвитку – громадянство, взаємозбагачення культур, релігійну і національну
толерантність, недопущення расового і міжетнічного протистояння,
впровадження багатомовності на базі вивчення національних і “світових” мов
тощо.
В деякі періоди у формулі цивілізаційного синтезу можуть домінувати різні
складові: культурна або релігійна система цінностей, держава, економічна
діяльність (як, наприклад, в Європейському Союзі). Звідси різне співвідношення
між економічною, політичною, культурнодуховною підсистемами цивілізаційної
системи: може змінюватися їх підпорядкування. Наприклад, в Україні сьогодні
держава має пріоритет. Її роль в синтезних процесах вища, ніж культурної та
економічної складових.
Вихід на перший план тієї або іншої складової визначає динаміку
цивілізаційного процесу. Культурна складова діє повільніше, хоч і охоплює
ширші сфери. Політична та економічна підштовхують динаміку цивілізаційного
процесу, але вони вразливіші від зовнішніх впливів (війна, світова криза тощо),
соціальних конфліктів.
Усі порубіжні цивілізації (великі й малі) характеризуються незавершеністю
свого історичного обличчя. Зокрема, й сучасна українська цивілізація перебуває
в процесі становлення, основні її риси ще не зовсім окреслені, у ній ще живуть
залишки субцивілізацій, до яких входили різні частини України, – російської,
австроугорської, польської. Західноєвропейський вплив в українській
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цивілізації відчувається, але він не є визначальним. У соціальнокультурний
генетичний код нашої цивілізації його закладено нарівні з іншими. Тому поки
що траекторія історичного руху українського суспільства нечітка, суперечлива.
Перетвориться Україна в складову західноєвропейської цивілізації або в щось
особливе, яке всотає західні цінності, але не зводитиметься до них? Це питання
залишається відкритим.
У всякому випадку, онтологічно Україна завжди залежала від
центральноєвропейської специфіки формування етносів, культур, держав,
оскільки сформувалась на території Внутрішньої Київської Русі*. Тому проблема
“старшого” і “молодшого” брата – росіяни і українці – сьогодні, з точки зору
реальної історії, має інший вигляд, ніж протягом майже чотирьох попередніх
століть. Росія – держава і країна – веде свою історію не від Юрія Долгорукого,
засновника села і „крепостцы” Москва, тим більше не від князя Кия, а від батька
Олександра Невського – Ярослава ІІ, великого князя Володимирського, який,
купивши у Золотої Орди дозвіл, заснував майбутню російську державу шляхом
об’єднання північносхідних князівств – відламів Київської Русі, яка тоді почала
закриватися у внутрішніх етнографічних і державних кордонах. Про це ж
свідчить, зокрема, і відомий російський історик М.Будико, який пише, що з 1228
по 1462 рік, у період, коли формувався великоруський народ, Русь (в той час це
ще не була Русь ** , були різні князівства на чолі з великим князем
Володимирським, який 1252 року стане Олександром Невським) зазнала 160
зовнішніх війн і конфліктів. У цей саме період і стає провідним Московське
князівство, або Московщина.***
Західноєвропейська і східноєвропейська (Росія) цивілізації різною мірою
впливали на Україну. В останнє десятиріччя вектор цих впливів суттєво
змінився. І для національних груп, і для особи це стало фактором “соціальної
турбулентності”, поштовхом до соціокультурної і політичної ідентифікації.
Цивілізаційна ідентифікація України цікава і з точки зору наукової, і з точки
зору формування свідомості і самосвідомості соціальних груп і особистостей.
Виважений аналіз проблем цивілізації і цивілізованості України неодмінно веде
до наукового розуміння проблеми “цивілізованість – гуманізм”, напрямків
цивілізаційного розвитку нашого суспільства. І тут ми зустрінемо як позитивні
оцінки західних або східних цивілізацій, так і жорстку критику курсу України
на зближення чи то з Західною Європою, чи то з Євразією.
Є критика розриву принципів, цілей гуманізму і практики їх здійснення з

*

Зовнішня Київська Русь – Новгород, ВолодимироСуздальське, Московське,
Тверське, Тмутараканське та інші князівства – мали іншу порубіжну культуру та
історію (як і грецькі та римські колонії), які суттєво відрізнялись одна від одної і від
материнської культури Внутрішньої Київської Русі.
**
Назву “Московське царство” на назву “Російська імперія” змінив у 1721 році
московський цар Петро І, який назвав себе російським імператором і змінив під свій
титул назву держави, запозичивши її в УкраїниРусі.
***
Будыко М.И. Загадки истории. – М.: Мысль, 1995,  С.227
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боку суспільствознавців, які були та частково й ще лишилися прибічниками
християнського, загальноцивілізаційного гуманізму, але їх не влаштовує
західноєвропейський його ідеал, що склався у європейській культурі, філософії
та політології Нового Часу, особливо у ХХ столітті, де матеріальний фактор
життя людини невиправдано підноситься (філософія споживання). Частину
таких критиків не влаштовує ідеалізація людини, яка за природою
приземленіша й егоїстичніша, ніж вважають мислителі, схильні її обожнювати
(див. роботу М.Хайдеггера “Лист про гуманізм”).
В Україні є суспільствознавці, котрі поділяють вищеозначені теоретичні та
методологічні позиції. Але у нас багато і людей, які взагалі не вірять в
український проект входження у світову цивілізацію і побудову демократичної,
соціальноправової держави*. Логіка їх мислення така. Поперше, Україна
настільки відстала від лідерів світового розвитку, європейської цивілізації, що
ніколи не зможе їх наздогнати; подруге, в Україні склався євразійський,
аутсайдерський, ізоляціоністський спосіб життя внаслідок ізоляції від Європи і
багатовікового панування Росії, де такий спосіб життя є нормою; потретє,
українська еліта зорієнтована на пограбування власного народу, а народ звик
до цього і дозволяє й далі себе обдурювати. Виходу з такої ситуації немає.
Можна було б назвати й інші позиції як щодо захисту гуманізму, так і його
критики. Але простіше буде визначити нашу позицію, не відвертаючи уваги на
“дрібні”, неакцентовані, частогусто суто публіцистичні інвективи, особливо з
боку дилетантів у суспільних науках, які, не володіючи ґрунтовними знаннями
з історії, філософії, соціології, права, політичної думки, оперують формами
доведення істини на зразок: “Я так думаю”, “Я так вважаю”.
Виважений аналіз проблем гуманізму передбачає вивчення історичного та
інтелектуального контексту, коли і де розвивався дійсний і фальшивий
(підроблений) гуманізм, які соціальні, інтелектуальні та моральні сили стояли
за тими чи іншими формами гуманізму і псевдогуманізму, яка історична традиція
у країні, котра бере на озброєння гуманістичні ідеали.
Можна багато чого прийняти у тій критиці гуманізму, про яку йшлося вище.
Але не все. Дійсно, розмови про гуманізм, про суспільство, де не буде держави,
а люди житимуть за формулою “від кожного за здібностями, кожному за
потребами”, були ідеологічним прикриттям антигуманної практики
тоталітаризму. У той же час необхідно констатувати, що у 60 – 80их роках
розробка гуманістичної проблематики в СРСР та інших країнах “соціалістичного
табору” була прагненням (хай і наївним) протистояти антигуманній дійсності,
спробою її гуманізувати. А єдиною можливістю в ідеологічному плані тоді було
опертя на “молодого” К.Маркса, коли він ще не був жорстким ідеологом класової
боротьби до переможного кінця – встановлення диктатури пролетаріату.

*

У сучасній суспільній думці утверджується позиція, що не варто розрізняти
поняття “соціальна” і “правова” держава. Справді, не може існувати соціальна держава
без відповідного правового каркасу, як не може бути правової держави без соціального
наповнення, соціального змісту. Тому у цій роботі не будемо застосовувати поняття
“соціальноправова держава”.
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Правильно й те, що навіть “молоде” марксове розуміння гуманізму потребує
критичного переосмислення. Варто також пам’ятати, що марксова концепція того
часу спиралася на відомий моральний імператив Е.Канта (в основі якого
християнський принцип) – ставитися до іншої людини як до мети, а не як до
засобу.
У ХХІ столітті потребує переосмислення і сучасний ідеал гуманізму в цілому.
Світ за останні півстоліття так змінився, що деякі соціальнокультурні, політичні,
естетичні, правові, економічні ідеали в цілому і гуманізму зокрема необхідно
переглядати, уточнювати, особливо у зв’язку із загальною перебудовою
економічних, політичних, військових, інформаційних відносин.
Ідеали і принципи гуманізму уточнюватимуться на принципах об’єктивного
і реалістичного аналізу сучасної людини, її економічного, політичного,
культурного та соціального світу, норм поведінки сучасних країн та еліт. Процеси
глобалізації (хоч і неоднозначні, суперечливі), все повніше сприйняття кожною
людиною себе як частки загальної людської цивілізації, зниження рівня
глобального військового протистояння та інші світові й регіональні процеси
впливають на ідеали суспільства, держави, соціальних груп і осіб, але не
скасовують їх. Сьогодення свідчить: зростає роль ідеалів, ціннісних систем і
моральносвітоглядних орієнтирів (на релігійній, секуляристській основі), без
яких уся людська діяльність втрачає сенс (як і критерії її ефективності).
Необхідність цивілізаційної ідентифікації України, створення в ній
повноцінного відкритого суспільства, основними елементами якого є
громадянське суспільство, демократична соціальноправова держава – ця мета
домінує зараз у свідомості населення України. І кожна особистість прагне знайти
своє місце в такому суспільстві.
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Державотворчий прагматизм
у відкритому суспільстві
Олег Горенко,
кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України
На нишньому етапі історичного розвитку країни відбувається
серйозна апробація спроможності нашого політикуму до свідомого
оновлення національного життя. Хто розраховував простим
відкриттям якихось “шлюзів” швидко вимити з підвалів національної
свідомості токсичний мул занедбаності людини, вже встиг зрозуміти
марність своїх сподівань. Водночас, якщо підбивати підсумки нинішніх
пошуків “всеохопного прагматизму”, доходиш висновку, що й у цій
царині все залежить, у першу чергу, від нас самих. Як сказано в Євангелії
від Луки, “добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха
із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять вуста її.”
Ці слова, здається, вичерпно характеризують роль суб’єктивного
чинника у справі вибору парадигми суспільного розвитку.
Нині в українському суспільстві спостерігаємо своєрідну конкуренцією
історичних моделей прагматизму. Прагматизм сповідують, здається, лідери всіх
серйозних політичних сил. Однак суть його кожен розуміє посвоєму та ще й
інколи формулює не зовсім, м’яко кажучи, виразно. Тож у результаті
збентежена громадськість здебільш змушена споживати своєрідний
кон’юнктурний конгломерат новітніх підходів і застарілих звичок. Потреба
прагматичної і зваженої оцінки загальнонаціональних перспектив стала занадто
очевидною.
У розділі свого Послання до Верховної Ради “Європейський вибір”
Президент України Л.Кучма звертає, зокрема, увагу на необхідність здійснення
послідовної політики демократизації економічних процесів, утвердження
повноцінних інститутів ринкової економіки та громадянського суспільства.
Стратегія інституційних перетворень має узгоджуватися з визначеними
Європейською Радою критеріями членства в ЄС (Копенгагенські критерії), які
передбачають, зокрема, стабільність законів та інституційних структур, що
гарантують демократію [1]. Тобто йдеться про раціональну гармонізацію
української зовнішньої та внутрішньої політики. В такому випадку
державотворчий прагматизм нам підказує, що найціннішим у міжнародному
досвіді є не комплект готових рішень на всі випадки життя, а методологія
наукового підходу до проблем суспільного розвитку, базові принципи їх
вирішення, висновки щодо співвідношення загальнозначного та національно
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особливого.
Небезпечно забувати, що і сам “державотворчий прагматизм” існував і існує
у різних іпостасях. В.Ленін, безперечно, також був прагматиком, коли на етапі
очевидного провалу “військовокомуністичного державотворення” проголосив
“нову економічну політику”. І той же Й.Сталін почувався залізним прагматиком,
реалізуючи свої ірраціональнорадикальні державотворчі наміри, власну
стратегію “шокової терапії” стосовно кризового постреволюційного суспільства.
Тоталітаризм взагалі є, за своєю суттю, абсолютизованим державницьким
прагматизмом, доведеним до уніфікованого і безжального абсурду.
Демократія також пройшла складний шлях утвердження прагматизму і
збагатилася великою кількістю різноманітних рецептів. Якщо вірити М.Веберу,
сучасний західний прагматизм є не що інше, як модифікація жорсткого
духовного раціоналізму, котрий внаслідок рішучих перетворень посів, врешті,
чільне місце у базовій системі цінностей протестантської етики. Наше типове
уявлення про прагматизм як послідовну концепцію “беземоційних”, позбавлених
сентиментів і невблаганно раціоналістичних управлінських рішень на основі
максимізованого егоїзму, багато в чому визначається, з одного боку,
психологічною спадщиною власного казарменого мислення, а з іншого –
примітивізованими уявленнями про сучасний ефективний менеджмент. Тому й
не дивно, що досить часто для багатьох керівників різних ланок і сфер діяльності
ідеальною моделлю менеджменту на пострадянських теренах уявляється дуже
своєрідна суміш партійного райкому і транснаціональної корпорації. Така
модель дійсно має вигляд досить привабливого синтезу зворушливої
патріархальності і блискучого модерну, однак має скромні перспективи з точки
зору ефективності.
Ті, кому вдається швидко і безболісно подолати консервативні забобони, або
ж ті, хто вже давно існував в іншій системі духовних координат, отримують
незаперечні і вирішальні конкурентні переваги на рівні особистості. Їм не
потрібно витрачати дорогоцінного часу на етично забарвлені пошуки
прагматизму. Священні та невід’ємні права індивіда в індустріальному
суспільстві – здійснювати придбання, володіти і здобувати прибуток – не
ставлять їх перед якоюсь моральною дилемою, а є виключно стимулом для дії.
Е.Фромм, торкаючись у праці “Мати чи бути?” проблеми феномену так
званого “модусу володіння”, відзначав, що надзвичайна упередженість наших
тверджень обумовлюється тим, що ми живемо в суспільстві, яке базується на
трьох стовпах: приватній власності, прибутку і владі. Не має значення, звідки
взялася власність, та й сам факт володіння нею не накладає ніяких зобов’язань
на її власників. Принцип, на думку Е.Фромма, полягає ось у чому: “Яким чином
і де була придбана власність, а також те, що я збираюся робити з нею, нікого,
окрім мене, не повинно цікавити; поки я не порушую закону, я володію
абсолютним і нічим не обмеженим правом на власність” [2].
Така селективна прагматизація світогляду власника отримала в Україні
надзвичайну популярність, і, можливо, саме тому сьогодні у нас суттєво
переважають темпи утвердження прагматизму володіння, відокремленного від
критерію ефективності. Мабуть тому в нас так і не спостерігається зміцнення
суспільних позицій “ефективних власників”, талановито оспіваних класиками
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ринку. Увесь прагматизм починається і завершується ідеологією максимізації
прибутку, що невідворотно штовхає до забуття довгострокових перспектив
суспільства, стабільності і збалансованості його розвитку.
Державотворчий прагматизм диктує необхідність переходу до якісно нового
розуміння ефективності. Та й сам курс на європейську інтеграцію, засвоєння
європейського досвіду – це, перш за все, адекватна рецепція європейського
розуміння ефективності. Йдеться не про сліпе наслідування його як
неперевершеного взірця, а про методологічний аналіз цього історико
культурного явища.
Цікавим видається порівняння європейської та китайської концепцій
ефективності у праці сучасного французького філософа, китаєзнавця
Ф.Жюльєна. Європейська традиція, на його думку, зводить ефективність до
цілеспрямованості і результативності дії і не позбавлена внутрішніх протиріч.
Китайці ж розуміють ефективність як мистецтво управління людьми, що
відображено ще у їхніх стародавніх творах зі стратегії. У цьому випадку йдеться
не про творчу діяльність, а про перетворюючу, не про переконування, а про
маніпуляцію людьми.
Характеризуючи європейське бачення ефективності, Ф.Жюльєн нагадує
афоризм молодого Клаузевіца: “Прагни до найважливішої мети, до вирішальної
мети, яку тобі під силу досягнути; обери для досягнення цієї мети найкоротший
шлях, який ти відчуєш себе в силі подолати”. На думку дослідника, зазначений
вислів демонструє орієнтацію виключно на ефективність, а моральна сторона
справи повністю ігнорується [3].
Можна пригадати симпатії радянських прагматиків періоду горбачовської
“перебудови” до Клаузевіца. Однак у наших сучасних прагматичних рецепціях
варто було б трохи більше брати до уваги те, що розвинена Європа давно
переросла таке спрощене розуміння ефективності. Європейський прагматизм
став значно більш соціальним, людянішим, принаймні в межах власних кордонів.
Можна, звичайно, сповідувати й інші моделі прагматизму, приміром,
американський “тейлоризм”, китайську “модернізацію в чотирьох галузях”,
керуватися державотворчою логікою “малих тигрів” ПівденноСхідної Азії або
ж взагалі пригадати “казармений раціоналізм” тощо. Але ж чи відповідатиме
це сучасним досягненням демократії, яка, власне, і звабила нас стати на слизький
шлях радикальних суспільних перетворень? Адже навіть такий сучасний
ідеологічний інтерпретатор класичного європейського прагматизму, як Рада
Європи, наполягає на тому, що зміни якісних характеристик політичного
середовища мають реально сприяти економічному і соціальному поступу [4].
Тобто, у європейському розумінні будьяка прагматична орієнтація,
спрямована на досягнення якісних змін політичного середовища, вважається
нонсенсом, коли вона не сприяє економічному і соціальному поступу. Такий
прагматизм просто не може вважатися “державотворчим”, хоча й цілком може
при цьому відповідати критеріям індивідуального прагматизму найкмітливіших
членів суспільства.
Попри всі сучасні складності й суперечності, очевидним є те, що навіть коли
б на нинішньому етапі національного розвитку нам заманулося взагалі
відмовитися від будьякої інтеграції (а ЄС останнім часом досить відверто глузує
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з наших невтомних євроінтеграційних реляцій), все одно ретельно вивірена
програма загальнодержавного “євроремонту” залишилася б самоцінною. Адже,
приміром, саме таким шляхом оновлення прямує наш провідний
зовнішньоекономічний партнер – Росія, випереджаючи нас, до речі, за багатьма
показниками впровадження європейських стандартів. За існуючої ситуації
патетично обгрунтована відмова від вивчення та практичного врахування
багатого російського як позитивного, так і негативного досвіду була б кроком не
прагматичним, а навіть шкідливим для сприйняття досвіду європейського.
Кваплива “втеча від Росії” означала б лише визнання нездоланної історичної
переляканості, прогресуючої власної інтелектуальної недолугості та глибинної
невпевненості у власних силах. Окрім того, це було б відчутним ударом і по
російській демократії, що неодмінно створило б серйозні загрози для демократії
української.
Близькість треба відчувати і використовувати для спільного лікування
застарілих історичних хвороб або ж хоча б для звичайного збагачення досвіду
використання лікувальних методик. Адже якби свого часу уславлений хірург
М.Пирогов в умовах польового шпиталю раптом вирішив орієнтуватися лише
на поранених одного етнічного типу, то навряд чи це посприяло б зростанню його
майстерності.
Для розуміння міжнародного досвіду як методологічного аспекту спілкування
з навколишнім світом має виключно важливе значення питання цілісності. На
переламних етапах історії ця проблема завжди постає особливо гостро.
Симпатики прагматизму витримують шалений тиск як з боку глобалістів,
так і з боку ізоляціоністів. Їм доводиться балансувати між одними й іншими задля
власного збереження. Глобальне середовище, набуваючи інколи знайомих ознак
“незбагненного всесвіту”, багато кого навіть розхолоджує. Це позначається
також і на суперечливому процесі пошуку, селекції, засвоєння та практичного
використання міжнародного досвіду, і, зокрема, досвіду європейського. В таких
умовах державотворчий прагматизм вимагає нарощування власних зусиль і
власних інтелектуальних ресурсів.
Проблема вибору парадигми для нашого суспільства завжди була
надзвичайно гострою. Інколи досить кумедно виглядає одночасна практична
реалізація кількох майже несумісних парадигм. Всеохопна “багатовекторність”
нашого мислення, неповторне вміння “твердо дотримуватися всіх принципів”
переважає будьякі історичні аналоги, але не може замінити реальну
комплексність. Набуті таким чином нові знання неможливо перевірити
практикою, оскільки при невдачах завжди залишається нез’ясованим, чи
викликані вони помилковістю відбору концепції, чи колективним небажанням і
неспроможністю реалізовувати будьщо. Державницька “непрагматичність” на
певному етапі набула ознак характерної складової нашого типу культури.
Парадоксально, але це відбулося саме тоді, коли постала потреба сформувати
якісно нові, значно прагматичніші зв’язки між державою і людиною.
Безумовному врахуванню підлягає й та обставина, що цивілізаційна
сумісність відіграє дуже суттєву роль. Один з провідних російських європеїстів
академік В.Журкін нагадує загальновідомі чинники європейського єднання, а
саме той незаперечний факт, що унікальні успіхи і риси європейської інтеграції
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суттєво обумовлюються приналежністю всіх держав європейської спільноти до
однієї й тієї ж цивілізації. В основі культури цих держав лежить одна й та сама
світова релігія, в них утвердилася однотипна суспільна система, базовими
елементами якої є ринкова економіка, організоване громадянське суспільство,
демократична і правова держава, розвинута система соціального захисту. Як
виявилося, турбулентний розпад “нової історичної спільноти – радянського
народу” розвів національні складові колись, здавалося, єдиного організму дуже
далеко. Держави – члени СНД є значно різноріднішими, ніж європейські.
Виявилося, що попередні національні “розбіжності у розумінні несвободи” були
значно меншими за нинішні “розбіжності у розумінні свободи”. Демократично
налаштовані прихильники поглиблення інтеграції пострадянського простору
говорять, що потрібно активніше рухатися у напрямку досягнення економічної,
соціальної та політичної стабільності на базі ринкових і демократичних
перетворень [5].
Ймовірно, український державотворчий прагматизм потребує раціональної
гармонізації двох стратегічних напрямків інтеграції як двох напрямків
включення у потік всесвітньої історії. Цілком очевидно, що втрата Росії на шляху
до Європи означала б для нас втрату потужної складової потенціалу
національної історії (попри всю суперечливість структури цього потенціалу). В
той же час, втрата Європи на шляху до СНД означала б втрату життєво
необхідної складової всесвітньої історії. Шлях гармонізації – це методологічно
вивірений шлях набуття нового рівня власної внутрішньої зрілості за всіма
ключовими цивілізаційними показниками із прагматичним використанням та
дбайливим ставленням до всього вигідного і конструктивного у галузі
міжнародної співпрації. Можливо, це єдиний шлях виживання в умовах гострої
міжнародної конкуренції. Адже для визначення сучасного всеосяжного за
охопленням сфер господарського і соціального життя та максимально жорсткого
змагання деякі зарубіжні фахівці пропонують навіть ввести новий термін –
“гіперконкуренція”. Тепер від успіху (або неуспіху) у такій конкуренції
залежить уже не тільки доля десятків галузей економіки, але й збереження
мільйонів робочих місць, а відповідно – добробут величезних мас працівників,
що безпосередньо пов’язано зі стійкістю всієї системи соціальної стабільності в
суспільстві [6].
Цілком очевидно, що романтична епоха українського державотворення
вичерпала себе. Однак чи прийшла їй на зміну прагматично твереза самооцінка
та рятівний раціоналізм? І чи так вже й потрібно повністю позбавлятися самої
ідеї романтичної України? Романтичної у цілком прагматичному сенсі спільної
любові до рідної землі? Практика будьякої національної державності більш ніж
переконливо доводить, що державотворення за межами етичного простору
швидко втрачає будьякі ознаки прагматизму, оскільки прагматизм і цинізм –
це різні речі. Якщо метою прагматизму є стабільність і сталий розвиток, то цинізм
може гарантувати лише швидкий зиск з великим потенціалом невиліковної
суспільної кризи. І чи не є це насправді ключовою проблемою перехідного етапу,
на якому населення перетворюється в народ, коли “формальні громадяни”
створють якісно нове суспільство з відповідною системою загальновизнаних
моральних цінностей та якісно новими підвалинами державноправової
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свідомості?
Прагматизм, який здатний лише клонувати українських політичних “зомбі”,
який не забезпечує справжньої економічної і духовної свободи особистості, а
знову робить громадянина заручником гри “потойбічних сил” – такий
прагматизм навряд чи потрібен Україні як незалежній державі. І хоча
“надлюдська” і позанаціональна державність нашого нещодавнього минулого
окрім схоластичного і неефективного ідеологізму залишила по собі цілу плеяду
талановитих і досить прагматичних менеджерів, прагматичних творців у галузі
тауки і техніки, обдарованих борців за збереження іскри людяності у мистецтві,
однак все ж головне питання прагматичного впровадження нової інноваційної
моделі суспільного розвитку вчасно так і не було вирішене. Тому будьяка спроба
паліативного перетворення “надлюдської позанаціональної державності” у
“позалюдську національну” в умовах загострення міжнародної конкуренції
виглядатиме абсолютно нелогічно. Український прагматизм матиме реальну
перспективу лише тоді, коли базуватиметься на українській філософії серця.
Стандартний, механістичний прагматизм може запровадити будьхто, навіть
не обов’язково українець. Та й самі українці, між іншим, для переможного
утвердження “безсердечного” прагматизму на українських чорноземах зовсім
не є обов’язковими, оскільки славнозвісне відкрите суспільство має фактично
необмежений доступ до світового ринку робочої сили. Соціальність процесу
суспільного виробництва не виникає сама собою.
За відомим висновком В.Парето, будьякий оптимум суто економічних
зв’язків у суспільстві може успішно триматися досить довго і без усунення
соціального дисбалансу. І хоча це також буде прагматизмом, та все ж
прагматизмом не національного, а, скоріше, колоніального зразка. Що ж до
громадської думки, то примусити широкий загал повірити у “справжність” свого
вибору можна безліччю способів. Як пише Е.Фромм, те, що люди сприймають
мундири і титули як реальні ознаки компетентності, не відбувається саме собою.
Відомо, яким покірним і пластичним стає розум, приспаний заяложеними
фразами.
Протягом політичної гіперактивності епохи незалежності відбулася помітна
«демістифікація» політики. Разом з тим з’ясувалося, що творення морального
простору суспільства залишається цілком прагматичним завданням всього
суспільства. Істиний державотворчий прагматизм не руйнує мораль, а сворює
надійні правові засади її ефективного функціонування, створює і дбайливо
оберігає “правила гри”, обов’язкові для всіх членів суспільства. Адже
прагматизм і суспільна мораль не спроможні гарантувати своє існування за
рецептами офшорної зони. Тож чи не призводять часом цілком зрозумілі
прагнення деідеологізації, раціоналізації та деміфологізації до парадоксальної
втрати потенціалу віднайдених раціональних онтологій?
На переконання Ф.Хайєка, весь елементарний інструментарій цивілізації є
результатом спонтанного розвитку. Величезне значення спонтанної форми
організації полягає для для цього вченого, перш за все, у можливості створення
“великого і відкритого суспільства”. У своїх теоретичних пошуках на ниві
культурології він звертає увагу не стільки на генетичний відбір здібних індивідів,
скільки на селективний розвиток правил, способів поведінки та інституцій, що

34

лежать в основі людського співжиття. На відміну від дарвіністських підходів,
згідно з якими відбір “переможців” не має нормативного наповнення, описаний
Ф.Хайєком процес культурної еволюції діє на користь правил і способів
поведінки, які у певному сенсі є корисними, вигідними або бажаними. Таким
чином, культурна еволюція за допомогою селективного процесу призводить до
появи “бажаної” концепції, яка реалізується і зберігається у подальшому.
У розумінні Ф.Хайєка ліберальний ринковий устрій може розглядатися як
кінцева мета еволюції. Сам філософ найчастіше називає такого роду спонтанний
устрій ринку каталаксією. Оскільки процес еволюції не піддається вольовому
регулюванню, він завжди вестиме у невідоме, відкрите майбутнє. Тому й вимагає
Ф.Хайєк створення та підтримання рамкових умов, що стимулюють еволюційний
процес у такий спосіб, який ми вважаємо бажаним.
Німецька дослідниця Е.Кляйн абсолютно справедливо, на нашу думку,
зауважує, що найсуттєвішою вадою теорії Ф.Хайєка є недостатнє врахування
людської натури. Для конституювання “відкритого суспільства” у кінцевому
підсумку повинна змінитися людина. Це означає, що реалізація ідей Ф.Хайєка
потребує, на жаль, інших людей [7].
Схоже, щось подібне ми вже проходили. У даному випадку цікавить лише,
чи спроможні ми нагромаджувати суспільні технології і чи налаштовані на це
взагалі і зокрема? Тобто, налаштовані ми на нагромадження раціоналізму, чи
нашим історичним покликанням є існування у царині ірраціональної свободи?
Питання далеко не другорядне, оскільки ринкові процеси неухильно приводять
окремих індивідів до дуже різних результатів, які, на погляд Ф.Хайєка, люди не
мають права оскаржувати, коли вони один раз вже висловилися за цю форму
економічної організації.
У зв’язку з цим видається доречним вчасно замислитися хоча б над самою
назвою класичної праці Л.Ерхарда – “Добробут для всіх”. Така соціалізована
концептуальність не повинна занадто відлякувати запеклих “риночників”. У
подібному слогані немає нічого антиринкового, адже йдеться не про “багатство
для всіх”, якого, без сумніву, ніколи “на всіх” не вистачатиме, а лише про
добробут, що в еру високих технологій і в межах цивілізованих уявлень про
пристойне людське існування зовсім не видається утопією для держави з таким
потенціалом, як українська.
Незважаючи на помітне посилення критики соціальної ринкової економіки,
важко заперечувати, що саме така модель (оскільки вона побудована на
принципах економічної свободи, субсидіарності та громадянської солідарності)
є суттєво прагматичнішою відповіддю на виклики глобалізації, аніж будьякі
беззахисно відкриті чи безнадійно закриті та зарегульовані зразки організації
державного життя. Адже й сам Ф.Хайєк, між іншим, наполягав, що головна
проблема – визначити, які саме сподівання треба гарантувати, аби забезпечити
максимальнy можливість справдження сподівань загалом [8].
Отже, у своїх пошуках прийнятної моделі прагматизму для початку ми маємо
хоча б просто активніше і сміливіше впливати на процес формування правил
навколишнього соціального світу, на ті обставини, які визначають стиль наших
успішних дій, заздалегідь не лякаючись складностей їх осягнення і власної
відповідальності. Реалістична програма національного оновлення може бути
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сформульована лише після прагматичного усвідомлення ідентичності
незалежного існування держави і особистості, в результаті повноцінного
тлумачення прав людини у їх соціальноекономічному, політичному і суто
духовному вимірі.
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Світоглядні системи: потреба синтезу
Юрій Шайгородський,
кандидат психологічних наук,
президент Українського центру
політичного менеджменту
Характерною рисою сучасного суспільного розвитку є так звана
“пост” тенденція: пострадянський, постмодерністський,
постіндустріальний тощо. Важко виділити всі основні ознаки
построзвитку, але чітко простежується зміна ціннісних систем,
зокрема політичних.
Тривале протистояння Заходу та Сходу певним чином обумовлювало
рівновагу антагоністичних політичних сил і світоглядів. Падіння ж
“залізної завіси” змінило глобальну ситуацію: замість жорсткого
протистояння окреслюється взаємозалежність різних систем. Для
подальшого прогресування будь-яка політична система має набути
нової цільової
функції – розвитку в єдиному світовому просторі.
Відтак виникає необхідність теоретичного переосмислення методів,
принципів, засобів і форм управління політичними процесами,
вироблених у різних регіонах світу. Крім того, актуальним стає
узгодження політичних цінностей з цінностями економічними,
правовими та культурними, а також виявлення загальних передумов
сучасного політичного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дослідженню порівняльних ознак розвитку політичного менеджменту в
різних країнах світу приділяють пильну увагу як вітчизняні вчені – Д.Видрін,
В.Воронкова, Б.Гаєвський, Є.Головаха, В.Кафарський, В.Корнієнко, І.Мигул,
А.Пойченко, Г.Почепцов, О.Романюк, М.Томенко та інші, так і зарубіжні –
Е.Азроянц, Л.Васильєв, Д.Веймер, К.Гаджиєв, Г.Голосов, Ч.Ендрейн, М.Ільїн,
В.Козловський, Р.Матвєєв, Є.Морозова, О.Неклесса, Л.Пал, О.Панарин,
Дж.Сорос, О.Уткін, О.Циганков та інші. [1 – 33].
Аналіз зазначених публікацій дозволив визначити основні особливості
політичного розвитку західних і східних держав [2, 3, 6, 9, 16, 20], а також
порівняти політичні системи, які сформувалися в сучасному світовому просторі
[6, 9, 13, 18, 28, 31].
Виокремлюючи переваги тієї чи іншої політичної системи, не варто забувати
й про своєрідність національних культур і політичних традицій. Йдеться про
проблематичність штучного перенесення певних засобів та інструментів
політичного управління, вироблених в одних суспільствах, в інші, де вони можуть
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суперечити традиційним культурним цінностям [29].
Невирішені складові загальної проблеми
Попри наявність численних публікацій з проблем розвитку політичних
процесів у різних регіонах світу, їх автори лишили поза увагою необхідність
врахування специфічних аспектів різних світоглядних систем, зокрема,
розвитку політичних цінностей, для можливого подальшого використання в
конструюванні концепції сучасного політичного менеджменту.
Мета дослідження
Розвиваючи положення, сформульовані авторами зазначених публікацій
щодо формування та розвитку політичного менеджменту в різних регіонах світу,
доцільно порівняти світоглядні установки, а саме політичні цінності, їх вплив на
розвиток політичного менеджменту. Такий методологічний підхід дозволить
систематизувати та ув’язати в єдиний комплекс напрацьовані методи і форми
політичного управління. Це, у свою чергу, може сприяти підвищенню
ефективності національного політичного менеджменту.
Основні тези дослідження
Світ завжди був багатоманітним, однак людство постійно намагалося його
формалізувати, убгати в якусь узагальнену схему. Як відомо, подібні схеми
створювалися ще в часи Платона, тривають такі спроби і в наші дні. Зокрема,
ХХ століття почалося з матеріалізації “привиду, який блукав Європою”, а
закінчилося тріумфом нового порядку “американського гатунку”.
Існуючі моделі світоглядних систем дуже різноманітні. На нашу думку, їх
своєрідність залежить від критерію, який стає підставою для створення моделі.
Водночас усі вони так чи інакше характеризують усталену бінарність
(стародавня модель “варварство – цивілізація”, сучасна “Захід – Схід”) у
поєднанні з прагненням відобразити цілісну картину світу. “В різноманітних
модифікаціях споконвічна полярність зберігала свою життєздатність протягом
століть... Греки та перси, поділ Римської імперії на Західну та Східну, західне і
східне християнство, західний світ та іслам, Європа та Азія...” [32, с. 115 – 116].
Після формування єдиної світової спільноти (середина ХХ ст.) суспільні
процеси виходять за рамки простих бінарних конструкцій. Виникає, зокрема,
феномен “третього світу”, який дозволяє певним чином інтегрувати в межах
однієї моделі актуальні бінарні позиції (“Захід – Схід”). Геополітична думка,
формалізуючи своє бачення сучасного багатовекторного світу, вводить такі
поняття, як, наприклад, “аерократія”, “ефірократія” тощо [18, с.44]. Втім,
зауважимо, сучасний світ навряд чи можна вмістити у якусь одну схему, яка
може поєднати в собі всі його багатоякісні ознаки. Такі спроби часто нагадують
створення моделі вічного двигуна. Більш ефективним, на думку автора, є
всебічний аналіз політичних явищ і тенденцій на підставі різних критеріїв.
Для того, щоб зрозуміти, як з’явилося протиставлення “Захід – Схід”,
доцільно застосувати культурологічний критерій, який дозволяє виявити
типологічні риси різних культур.
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Ставлення до
Історична типологія
природи
1.Спосіб життя 1.Докласична культура
(пристосування) (міфологічна,релігійна)– V –
–V– XIV ст.
XIVст.

2.“Друга
природа”
(створення
нової природи
людиною)–
XIV – XX ст.
3.Спосіб
вижити
(врахування
природних
обмежень при
створенні
“другої
природи”)–
наприкінці XX
ст.

2.Класична культура
(базується на принципах
гуманізму,раціоналізму,
історизму)– XIV – кін.XIX
ст.
3.Некласична культура
(послаблення деміургічних
принципів)XIX – XX ст.

4.Постнекласична культура
(орієнтація на існуючу
реальність)– з кінця XX ст.

Ставлення до
Регіонально-етнічна
традицій
типологія
1.Традиційна культура 1.“Схід”
(передача традицій).
а)георгафічний Схід –
(середньовічна Європа,
Латинська Америка,
Африка,Росія,
Туреччина)
б)традиційні культури
XX ст.
2.“Захід”XVII– XX
2.Сучасна
модерністська культура ст.У XX ст.
(постійна орієнтація на типологічно
нове,нагромадження
приєднуються Японія,
інноваційних
Гонконг,Південна
технологій).
Корея.
3.Пізньомодерністська 3.“Євразійська”
культура (послаблення (географічно – Росія,
Туреччина;теоретично
принципів
– об’єднання рис
індустріального
традиційної і
суспільства).
модерністської
культур.

4.Постсучасна
постмодерністська
культура (об’єднання
ознак сучасної та
традиційної культур).

Складено за: [13, с.126]
Зміни, які нині відбуваються у світовому просторі, спонукають дослідників
до перегляду типових культурологічних ознак. Колишня ефективна система
національнодержавних зв’язків у сучасних умовах втрачає свою дієвість.
Тендендія до деетатизації в країнах “третього світу” супроводжується
формуванням парадержавних структур. Суттєвого значення набувають
різноманітні регіональні інтеграційні об’єднання, впливові міжнародні
організації, транснаціональні корпорації.
При цьому, на жаль, послаблюється роль універсальних політичних установ,
насамперед ООН. Міжнародне право поступово змінює свою парадигму,
переводячи її на специфічний колізійний розвиток.
Зростає роль економічних засобів та інструментів, застосування яких суттєво
впливає на розвиток політичної сфери (діяльність Всесвітньої Торговельної
Організації, Міжнародного Валютного Фонду, Світового Банку тощо).
Разом з тим слід зауважити, що зазначені особливості сучасних геополітичних
процесів деталізують та ускладнюють розгортання давно сформованих
моделей – західної і східної.
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Перша – західна – має чітко окреслені ознаки. Це – християнська мораль,
свобода особистості, демократія, науковотехнічний прогрес, непорушний
принцип приватної власності та ринкова економіка.
Західна модель вибудовувалася в двох варіантах: первинному
(західноєвропейському) та вторинному (американському), пов’язаному з
особливостями формування США (георгафічними, етнічними, політичними,
економічними, культурними). Головна різниця між цими варіантами полягає у
визначенні ролі держави в суспільних сферах, зокрема в економіці, та її
соціальних зобов’язань перед своїми громадянами.
Одним з вагомих здобутків західної політичної системи є демократія.
Водночас демократія, як складне та неоднозначне явище, завжди тлумачилася
порізному, у тому числі й негативно (Платон, Р.Даль, М.Вебер, Ф.Хайєк та ін).
Не дивно, що вже стародавні греки розходилися у визначенні сенсу демократії.
Це поняття могло означати торжество бунтівників, панування низів, участь усіх
громадян у справах полісу, тобто в політиці, а також вирішальну роль народних
зборів у системі правління тощо [11, с.317].
З тих пір розвиток демократії призвів до ще більшого ускладнення в її
розумінні. Сьогодні терміном “демократія” позначається і політичний принцип,
і особливий тип влади, і система правління, і різновид політичного режиму, і
певна політична культура, і навіть світоглядна та життєва позиція.
З розширенням змісту збільшується кількість негативних тенденцій у
розвитку демократичних процесів. До них можна віднести: корупцію, лоббізм,
брудні політичні технології, подвійні стандарти тощо.
В таблиці подано абстраговану систему демократичного соціуму з трьома
структурними підсистемами та їх функціями: держава як механізм влади,
економіка та суспільство.
Функції

Держава

Економіка

Суспільство

Модель

Ліберальна економіка

Доктрина

Представницька
демократія
Політичний лібералізм

Суспільство
споживачів
Раціоналізм

Мета

Влада

Вигода

Зростання
споживання

Базовій інститут

Парламент

Приватна власність

Права людини

Завдання

Створення правил (норм)

Гра за правилами

Моральна традиція

Тип поведінки

Національний

Досягнення успіху

Індивідуалізм

Спосіб
рішень

Представницький

Індивідуальний

Колективний

Тип взаємодії

Примус

Угода (поступка)

Відносини

Характер цінностей

Політичні:
доступ до влади;
голоси виборців;
свобода особистості

Ринкові:
гроші;
конкуренція;
невтручання держави

Соціальні:
добробут;
безпека;
соціальний захист

прийняття

Складено за: [1, с. 17].
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Ринковий лібералізм

Якщо ретельно простежити та проаналізувати взаємозв’язки між вказаними
структурними елементами, то можна дійти висновку, що вади демократичного
суспільства випливають з його світоглядної системи.
Автор вважає, що західна політична модель обрала за системоформуючі
принципи такі ціннісні установки, які певною мірою суперечили законам природи
(хоча й стали рушійною силою прогресу). Раціоналізація світу, індивідуалізація
суспільства, духовне зубожіння – ось далеко не вичерпний перелік ознак західної
світоглядної парадигми. Західне суспільство набагато частіше, ніж східне,
називають „хворим”. Його політичні інститути уражені хворобою не менше за
суспільство.
Зрозуміло, що йдеться не про матеріальний, а, насамперед, духовний пласт
західного суспільства. Абсолютизація ринкових елементів, штучне перенесення
їх на всі сфери суспільного життя породжують кризові явища. “Ринкові сили,
якщо їм надати повну владу навіть тільки в економічних і фінансових питаннях,
викликають хаос...” [25, с.XXIII].
Політичний процес на Заході вдало можна описати, використовуючи ринкову
модель. Політичні партії та їхні лідери виступають як продавці політичного
товару (політичних програм, платформ, лозунгів, політичних рішень тощо). Вони
намагаються знайти масового покупця (виборця), вдаючись, наприклад, до
політичної реклами.
Сучасний політичний менеджмент переважно базується на зазначеній моделі.
Її категоріальний і нормативний апарат, аналітичні та прогностичні засоби
передбачають ринкову ситуацію вільного політичного змагання.
Така модель не є універсальною, тому що її дія на Сході обмежена,
незважаючи на тривалу східнополітичну історію. Крім того, саме на Сході
виникли перші держави, склалися перші технології виробництва та відтворення
політичної влади.
Знайомство з епохальними подіями в житті східних держав є суттєвим
підгрунтям для соціологічного і політологічного аналізу, вияву тенденцій
розвитку країн з різним політичним устроєм.
Крім того, формування державності на Сході не вкладається в формаційну
методологію, яка довгий час панувала у вітчизняній політологічній концепції.
Варто підкреслити, що марксова теза про виникнення держави внаслідок поділу
суспільства на класи може бути застосована з певними застереженнями до
західного суспільства. Стародавні типи соціальних зв’язків у первинних
протодержавах (Одісея, Едіпове царство тощо) базувалися на двох системах –
етногенній соціальній та гетерогенній етнічній і правовій [2, с.219].
Відповідно до соціальної структури складалися і взаємовідносини між
державою та суспільством у цілому. Якщо в Європі з античних часів держава
сприяла розквіту пануючого класу, якщо там суспільство в особі приватних
власників завжди домінувало над державою, а держава була служницею
суспільства, то на Сході все було інакше. Держава там ніколи не була
“надбудовою” над соціальноекономічними відносинами суспільства. Вона в особі
причетних до влади соціальних верхів не лише виконувала функції панівного
класу (“державаклас”), а й була провідним елементом базисної структури
суспільства. Більше того, вона мала абсолютну владу над суспільством, підкоряла
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його. Відповідно абсолютизувалися і сама структура, і система панівних ідей
(ідеологія).
Підкорене державою суспільство в різних східних структурах мало різний
вигляд. У Єгипті, наприклад, суспільства як такого майже не існувало взагалі:
воно практично розчинялося в інститутах всемогутньої держави. В Китаї
суспільство існувало на рівні ідей та окремих організацій. В Шумері та Вавилоні
суспільство в цілому та індивіди, як його складова, зуміли захистити навіть деякі
формальні права, відображені в системі законів. Нарешті, в Індії суспільство у
формі варн та каст, у вигляді класичної громади у певному розумінні навіть
виходило на перший план. Щоправда, індійське “передове” суспільство не
заперечувало панівної ролі держави як системи інститутів і верховної влади,
як провідного елемента в системі суспільних відносин.
У ранній період, коли ніяких ознак приватної власності ще не існувало, таке
панування не було досить помітним через первинну єдність держави і
суспільства. Держава виступала формою організації суспільства. Особи, які
очолювали державу, щиро вважали себе служителями суспільства,
організованого в державу. Із зростанням престижного споживання та успіхами
приватизації картина змінилася. Держава як апарат влади відокремилася від
суспільства і протиставила себе суспільству, одночасно підкорюючи його.
Панівне становище держави визначало і механізми її правового регулювання.
На Сході, незважаючи на наявність зводів законів, а точніше – збірників
урядових регламентів, ніколи не існувало системи приватного права, яке було
атрибутом західноєвропейських держав від античних часів. Закони завжди
писалися від імені держави і, насамперед, для захисту її інтересів.
Оскільки не існувало системи приватноправових гарантій, то це призводило
до того, що лише причетність до влади надавала індивідові певний високий і
відносно незалежний соціальний статус. Заможність могла сприяти досягненню
такої позиції: можна було купити ранг, добитися посади, породичатися з
владними особами (наприклад, завдяки шлюбу). Власне тому інтереси держави
тісно поєднувалися з інтересами особистості як представника апарату влади,
але завжди переважали над інтересами тієї ж особистості як власника, навіть
якщо йшлося про найвищу посадову особу.
Подальший розвиток політичних взаємовідносин на Сході потрапляє у
залежність від релігійних систем. Насамперед йдеться про іслам, який виступає
не лише релігійною концепцією, а й новою моделлю державності.
Іслам переборов близькосхідну релігійну кволість стародавнього світу і
протиставив їй стрункість, подекуди жорсткість догматичної доктрини , яка
базувалася на п’ятьох символах віри – молитва, сповідь, піст, милостиня, хадж.
Релігійна жорсткість зробила іслам нетерпимим до інакомислячих аж до
релігійних війн з ними, а також створила передумови для сковування
релігійними путами громад самих мусульман. Такі процеси уможливили
поєднання релігії з політикою, релігії з владою.
Подібні риси розвитку політичної системи спостерігаємо і в Китаї.
Конфуціанська імперія виявилася могутньою і непорушною саме тому, що
підгрунтям її була головна (але не єдина, як іслам) офіційна релігія –
конфуціанство.
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Ісламська ж державність відігравала вирішальну роль в об’єднанні досить
різних у етнічному, культурному, історичному та цивілізаційному плані країн у
єдине (релігійне) ціле.
Стародавні держави, які перетворилися на султанати, емірати або ханства,
стали міцнішими саме за рахунок зміцнення влади релігією. Підтвердженням
цього можуть бути новостворені за доби Середньовіччя держави Африки,
ПівденноСхідної та Центральної Азії.
Завдяки ісламові чимало етнічних спільнот набуло ознак державності. Цьому
сприяла і простота адміністративної організації. Будьякої, навіть примітивної
ієрархічної структури вистачало для того, щоб за умов політичного вакууму
якнайшвидше створити державну організацію (ісламські братстваордени).
Таким чином, у ісламських країнах політичне управління здійснювалося за
допомогою релігійних норм, які одночасно були і політичними, і правовими. У
такий спосіб державні структури, створені за стародавніх часів, стали
легітимними, а релігія перетворилася на ідеологію політичної системи.
Політичне управління, підкріплене релігійними нормами, залишалося дієвим
протягом багатьох століть. І навіть колоніалізм, який суттєво змінив традиційний
Схід, не зміг знищити своєрідності управлінських інструментів і методів,
притаманних східному світоглядові.
Сучасний Схід розвивається суперечливо та неоднозначно. Незважаючи на
чіткі спільні ознаки, він ніколи не був одноманітним. Завжди існували і
цивілізаційні, і релігійні, і політичні відмінності, які посилюються за рахунок
суттєвих змін у світовому просторі. Процеси інтеграції та глобалізації певним
чином уніфікують суспільні, державні процедури, у тому числі й управлінські.
Східні країни сьогодні (власне, як і західні) перебувають в процесі вироблення
нових моделей розвитку [2, 9, 31], які, з одного боку, узгоджуються з світовими
тенденціями, з іншого – спрямовані на збереження східної своєрідності.
Виділяють кілька таких моделей. Чи не найпоширенішою на сьогодні є точка
зору Л.Васильєва [2].
Перша, так звана японська, характеризує розвиток країн Далекого Сходу.
Йдеться про країни (Японія, Південна Корея), які досягли помітних успіхів,
використавши західнокапіталістичний шлях розвитку. Про це свідчить
панування вільного ринку та жорстка конкуренція приватних власників. Значна
роль на сучасному ринку відводиться маркетингу та особливо менеджменту. На
підставі останнього функціонують відносно нові утворення – транснаціональні
корпорації, які використовують не лише економічні, а й політичні засоби
управління.
Посилюється роль держави як ефективної установи в управлінні та взаємодії
економічних і політичних міжнародних структур. Так, японська держава,
щонайменше з післявоєнних часів, стала інструментом забезпечення
ефективного функціонування господарства країни. При цьому вона зберігає за
собою й інші функції, необхідні для нормального розвитку суспільства. Японія
не є на сьогодні традиційною „східною” державою через впровадження
інститутів демократії, правових та інших стандартів, які прийшли з „заходу”.
Водночас, Японія залишається Японією, тобто країною Сходу, завдяки чому
відчутні її переваги у порівнянні з Європою. Отже, Японія є переконливим
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прикладом гармонійного та оптимального синтезу передових західних та східних
рис.
Друга, індійська модель, відрізняється від японської. Країни, які її апробують,
також розвиваються позахідному, але при цьому все ще зберігають традиційну
внутрішню структуру. Практично це означає, що в масштабах держави активно
функціонують важливі західнополітичні елементи – багатопартійна система,
демократичні процедури тощо. Одночасно переважна частина населення, як і
раніше, залишається в полоні традиційного світогляду.
Найтиповішим представником вказаної моделі є Індія з її системою громад і
каст. Цієї ж моделі дотримуються країни ПівденноСхідної Азії, а також ряд
країн ісламу (Туреччина, Пакистан, Єгипет). У кожній з них спостерігається
активний процес економічного зростання, зміцнюються певні європейські
структури, хоча існує реальний бар’єр економічної відсталості сільського
населення та живучості стереотипів масової свідомості, особливо в ісламських
країнах.
Усі країни другої моделі перебувають у стані певної рівноваги та стабільності,
у тому числі й політичної. Помітна тенденція подолання симбіозу західних
економічних, політичних методів і традиційного світогляду та перехід на їх
творчий синтез.
Для країн третьої, за означенням Л.Васильєва, „африканської” моделі, таких
як Афганістан, Бангладеш, Лаос, Камбоджа, Бірма (очевидно, йдеться не про
географічне положення, а про соціальноекономічне становище країн – Ю.Ш.),
типовими є відсталість та кризовий розвиток. Нові методи, які впроваджуються
в економічну та політичну системи, є здебільшого штучними і внаслідок цього
неефективними. А стара феодальна система стає тягарем та гальмівним
фактором розвитку.
Слід зауважити, що не всі країни Сходу можна легко вписати в зазначені
моделі. Це стосується, насамперед, Китаю, який намагається збудувати державу
з високими соціальними гарантіями. Але на сьогодні це, скоріше, ідеал, ніж
реальність.
Як бачимо, для характеристики сучасних політичних процесів недостатньо
керуватися принципом бінарності, простого подвоєння світу. Тому здійснюються
спроби класифікації політичної сфери за її узагальненими ознаками. Так
виникає типологія політичних систем як функціонування певного “способу
виробництва політики”. Основою для типології слугують, як правило, три
аспекти:
 культурні цінності, на підставі яких формуються політичні цілі та завдання;
 влада, якою наділені певні структури, зокрема уряди, партії, громадські
об’єднання;
 поведінка політиків та пересічних громадян [31, с.19 – 20].
У результаті виділяють народну (племінну), бюрократичну, узгоджувальну
та мобілізаційну політичні системи [31, 32].
Згідно з зазначеними критеріями народні системи – це здебільшого
бездержавні суспільства, де дистанція між правителями та підлеглими дуже
мала (на сьогодні таких систем незначна кількість, вони переважали у пігмеїв
Африки, аборигенів Австралії, ескімосів Північної та індіянців Південної
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Америки).
В бюрократичній системі (колишній СРСР та країни тодішньої Східної
Європи), навпаки, держава здійснює суворий контроль за соціальними групами.
Окремі особи практично не мають можливості протистояти владі.
Відрізняються також мобілізаційні (Куба, Північна Корея) та узгоджувальні
системи (Західна Європа, США). Владні структури мобілізаційних систем
управляють сильною державою, яка не наділяє своїх громадян великою
політичною самостійністю; влада спрямовує політичну активність народу у
потрібне їй русло.
Узгоджувальна система реалізує плюралістичну модель. Держава обмежена
в контролі над суспільними групами. Громадяни активно беруть участь в
політичних процесах. Прилучення до духовних цінностей пов’язується з
релігійними інститутами та суспільними рухами.
З наведених чотирьох політичних систем узгоджувальний тип є
найефективнішим в умовах демократичних і ринкових структур. Його лідери
визнають легітимність зіткнення інтересів різних соціальних груп,
організаційного плюралізму та добровільної участі громадян у політичному
житті.
Сучасний розвиток політичних систем зазнає певних змін, пов’язаних з
розгортанням світових тенденцій глобалізації, інтеграції, лібералізації тощо.
Трансформуються і західна (раціоналістична, демократична), і східна
(традиційна) моделі. Вони набувають нових спільних ознак, утвердження яких,
можливо, є початком створення нової світоглядної, у тому числі й політичної,
парадигми. [29].
Традиційне суспільство

Сучасне суспільство

Модель постсучасного
суспільства
Інновації з урахуванням
традицій

Панування традицій над
інноваціями

Панування інновацій над
традиціями

Залежність в організації
суспільного життя від
релігійних або міфологічних
уявлень

Світська організація
суспільного життя

Світська організація
суспільного життя,
велика роль релігійних
поглядів у культурі

Циклічний характер
розвитку

Поступальний характер
розвитку (прогрес)

Плюралізм можливостей
та напрямків розвитку

Орієнтація на метафізичні,а
не на інструментальні
цінності.Ціннісна
раціональність

Орієнтація на
інструментальні,а не на
метафізичні цінності.
Цільова раціональність

Орієнтація на
інструментальні та
метафізичні цінності.
Ціннісно-цільова
раціональність
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Авторитарний характер влади

Демократія

Відсутність відкладеного
попиту – виробництво заради
теперішнього.Відсутність
консьюмеризму

Відкладений попит – виробництво Ефективне виробництво з
заради
майбутнього. визначенням меж зростання.
Консьюмеризм
Відмова від недоспоживання
та переспоживання.

Особливий психічний склад – Діяльнісна особистість
недіяльнісна особистість (тип Б)
(тип А)

Демократія
поєднана
повагою до авторитетів

з

Поєднання типів особистості
А+Б.

Орієнтація на світоглядне знання, Орієнтація на точні науки і Орієнтація на точні науки і
а не на точні науки і технології
технології, а не на світоглядне технології,
використання
знання
світоглядного знання

Складено за: [13, с.229]
Модель постсучасного суспільства, або нова політична парадигма,
формується в рамках теорії політичної модернізації [10, 21, 27, 30], яка
пов’язується не з удосконаленням політичних інститутів, а, головним чином, з
участю в політичних процесах. Йдеться про створення дієвих соціально
політичних рухів і груп, які захищатимуть інтереси насамперед громадянського
суспільства. Для останніх проблема пошуку ефективних інструментів
політичного менеджменту стає вельми актуальною.
На думку політологів ліберального напрямку (Р.Даль, Г.Алмонд, Л.Пай),
основним критерієм політичної модернізації є рівень залучення населення до
системи представницької демократії. При цьому можливі такі варіанти
політичного розвитку:
1. Пріоритет конкуренції еліт над участю пересічних громадян стає
оптимальною передумовою для послідовної демократизації суспільства та
здійснення політичних реформ.
2. За попередньої умови, але при низькій політичній активності основної
маси населення, складаються передумови для встановлення авторитарного
режиму та уповільнення реформ.
3. Домінування політичної участі населення над змаганням еліт сприятиме
охлократичним тенденціям, які провокуватимуть розвиток жорстких форм
правління та перешкоджатимуть реформам.
Для представників консерватизму (С.Хантингтон, Дж.Нельсон, Х.Лінц)
головним джерелом модернізації стає конфлікт між наявністю структур з їх
механізмами реалізації інтересів та досить низькою політичною активністю
громадян.
Водночас певна відчуженість мас від політичного управління дещо зменшує
його ефективність. Консерватори виділяють умови, необхідні для еволюційної
модернізації:
 компетентність політичних лідерів;
 поетапність реформ з обов’язковим визначенням їх цільової
пріоритетності;
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 своєчасність проведення виборів.
Таким чином, консерватори акцентують увагу на забезпеченні політичного
порядку за допомогою структурної диференціації політичної системи, а ліберали
– на наявності можливостей для населення постійно впливати на тих, у кого
влада.
Політичній модернізації, як правило, перешкоджають: націоналістична
політика; політичний технократизм; неспроможність або небажання політичної
влади поширювати імпульс модернізації з елітарного на масовий рівень;
механічне сприйняття сучасних політичних цінностей при фактичному
домінуванні традиційної політичної культури.
Висновки
Узагальнений огляд світового політичного розвитку свідчить про постійне
ускладнення політичної сфери, чітко окреслену тенденцію взаємобміну
політичними цінностями.
На думку автора, спостерігається формування “об’єднаної” політичної
структури, яка містить і західні, і східні ознаки. Це стосується, передусім,
поліетнічних і поліконфесійних суспільств з гетерогенністю (Захід – Схід)
культурних традицій.
Досягнення між етносами та конфесіями політичного консенсусу щодо
“вищих” цінностей, а не лише кон’юнктурних групових інтересів, може
вважатися суттєвим підгрунтям для довготривалого взаєморозуміння учасників
політичного процесу.
Якщо ж консенсус досягається за рахунок свідомого приниження ролі і
статусу цінностей в житті сучасної людини, то існує реальна загроза появи нового
масового споживача – політичного циніка та прагматика, який не переймається
духовними проблемами. Як наслідок, у політичному менеджменті знову дієвим
і актуальним стає принцип “мета виправдовує засоби”.
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Мистецтво здобувати владу
Микола Головатий,
доктор політичних наук, професор,
віцепрезидент Міжрегіональної академії управління персоналом
Серед багатьох людських потреб і бажань влада є чи не
найпоширенішою і найбажанішою. Влада – це добробут, сила,
задоволення, слава. Маєш владу – маєш і славу. І навпаки.
Здобувають владу різними способами і шляхами. Але коли йдеться
про більш-менш (без зайвої ідеалізації) демократичні умови, то тут
найперше знадобляться конкретні політичні технології.
Політичні технології – це сукупність прийомів, методів, способів, процедур,
які використовують суб’єкти політичної діяльності (особистості, політичні і
суспільні групи, політичні партії, громадські об’єднання, групи тиску тощо) [8].
Аналіз політичної діяльності, її особливостей засвідчує, що політичні технології
застосовуються для досягнення мети в політичній боротьбі не лише як певні
засоби і методи, але й відповідні системи, що будуються і базуються на певних
управлінських ідеологіях залежно від цілей, які ставили перед собою суб’єкти
політики, а також від їх природи [3].
Політичні технології існують у кількох видах, а саме: розробка і ухвалення
певних політичних проектів і рішень; реалізація політичних рішень; технології
формування політичної влади; виборчі технології; технології організації
діяльності політичних партій, організацій, об’єднань; технології формування
громадянської свідомості, політичної культури; технології формування
громадської думки; технології узгодження суспільних інтересів; технології
розв’язання політичних конфліктів тощо.
Характер і особливості політичних технологій зумовлені особливостями
суспільства, сутністю політичного процесу як сукупності діяльності суб’єктів
політики [4].
Існує кілька модифікацій, типологізацій політичних технологій. Їх поділяють
в залежності від політичної системи і політичного режиму на демократичні та
недемократичні [6], базові і другорядні.
Базові політичні технології стосуються точки зору, дії великих груп або й
усього населення країни. Це – опитування громадської думки, референдуми,
вибори.
Другорядні політичні технології – це технології розробки і прийняття
політичних рішень, проведення окремих політичних акцій (збори, мітинги,
маніфестації, пікетування, марші підтримки і протесту).
Політичні технології поділяють також на загальні (що стосуються
максимально великої кількості громадян, суб’єктів політичного процесу) та
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індивідуальні (властиві окремим суб’єктам політики). Останні, зокрема,
найперше використовуються окремими політиками, громадськими, державними
діячами: публічний виступ, участь у бесіді, дискусії, виступ на радіо, телебаченні,
в пресі тощо. Кожна з цих технологій має певні особливості використання,
завдяки чому політик утверджує себе, завойовує популярність (або навпаки).
Тобто індивідуальні політичні технології обов’язково містять у собі відбиток
особистих, індивідуальних рис того, хто їх використовує, має до них безпосереднє
відношення.
Загальними політичними технологіями є технології прийняття політичних
рішень, що зачіпають інтереси максимально більшої кількості людей
(загальнодержавні, загальнонаціональні рішення) та технології виборчих
кампаній. Є загальнообов’язкові умови, за яких будуються, реалізуються і
максимально спрацьовують політичні технології. Це – своєрідне, особистісне
сприйняття людиною навколишньої дійсності, яке базується на реакціях щодо
неї, на умовах і особливостях життєдіяльності конкретної особистості [1].
Використання політичних технологій завжди обумовлюється конкретними
соціальними, політичними ролями, які постійно виконує суб’єкт політики,
оскільки кожна окрема людина (особистість) завжди має відповідний соціальний
статус, пов’язана з конкретними соціальними проблемами, впливає на їх
розв’язання. Саме цим і обумовлені особливості, унікальність, іноді неповторність
здавалося б одних і тих же політичних технологій.
Суттєвим і обов’язковим атрибутом, власне – механізмом, інструментом
використання політичної технології є політична дія. При цьому виокремлюють
психологічну установку (схильність до сприйняття тієї чи іншої ситуації, а вже
потім – відповідної дії) і психологічну готовність до дії, досягнення очікуваного,
прогнозованого результату.
Так чи інакше, політичні технології спрямовані головним чином на підготовку,
прийняття і реалізацію політичних рішень, досягнення відповідного суспільно
(чи особистісно) значимого результату. Під політичним рішенням розуміють
процес, під час реалізації якого елементи структури, в першу чергу політичної,
послідовно розвиваючись, передають нагромаджену інформацію та вироблені
команди один одному [9].
Більшість політичних технологій, які використовуються у боротьбі за владу,
спрямовані на її утримання, розширення і зміцнення. Це – виборчі технології
[3], тобто певна сума політикоорганізаційних, інформаційних,
пропагандистських та інших дій з метою приведення до влади окремого політика
або групи політиків, політичної організації, блоку, об’єднання, сили.
Без знання суті та особливостей політичних технологій, без умілого
використання цих знань досягти успіху в політичній боротьбі практично
неможливо. При цьому слід враховувати, що, як і будьякі інші (наприклад,
соціальні, управлінські), політичні технології також містять в собі як важливі
психологічні, педагогічні, управлінські, іміджеві, популістські та інші складові
й елементи, що тісно взаємодіють між собою і використання яких, в сумі,
обумовлює ступінь ефективності, дієвості реалізації окремо взятої технології.
З точки зору специфіки, унікальності та певної типологізації доцільно
розглянути конкретні політтехнології, що були використані окремими
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політиками та політичними структурами в ході парламентських та місцевих
виборів в Україні 2002 року. Характерно, що, у порівнянні з виборчими
кампаніями минулих років, 2002 року не лише кількість бажаючих отримати
мандат парламентарія загальнодержавного та регіонального масштабу сягнула
вже не десятків, а сотень осіб. І, головне, було використано безліч таких
політичних технологій, які раніше майже не застосовувалися на теренах нашої
країни. Розглянемо окремі з них.
Найпоширенішими
політичними
технологіями в період масових виборчих
Виборчі технології типу:
кампаній, референдумів є ті, що розраховані:
“Нагадую, це – Я”
а) на звичайну (як більшість громадян),
пересічну особистість, котра є своєрідним
статистичним представником електорату, не
має великих, а то і майже ніяких взагалі зазіхань на владу, вважає, що від його
голосу, точки зору в цілому мало що у суспільстві залежить;
б) на те, щоб просто ознайомити виборців зі своєю особою, нагадати про себе,
прозондувати, а чи сприйме його громадськість, чи варто далі прагнути
сподобатися електоратові.
До таких технологій вдаються і люди, які свого часу засвідчили себе активною
громадською, політичною діяльністю, але потім, за різних обставин, зменшили
свій діяльнісний потенціал, втратили налагоджені зв’язки зі своїми
симпатиками. Вдаються до технологій нагадування про себе і ті, хто лише
розпочинає прокладати шлях у політику.
Ось ілюстрація. Олесь Доній – вихованець Київського університету, один з
найактивніших лідерів студентської „революції на камені” – голодування 1990
року в Києві, голова Української студентської спілки. Це йому 1990 року тодішній
Голова Верховної Ради Л.Кравчук надав слово в парламенті для оприлюднення
вимог голодуючих. І треба сказати відверто: як і його соратники, Олесь
справедливо почувався тоді переможцем. Потім поступово молодий політик
відійшов у тінь, хоча й входив до президії Громадського комітету опору “За
правду!”, керував молодіжним штабом Форуму порятунку.
До Верховної Ради Олесь Доній спробував потрапити під час березневих
виборів 2002 року. Спочатку, ще наприкінці січня, у поштових скриньках жителів
лівого берега Києва, зокрема Дніпровського району, раптом, коли ще не велося
передвиборчої пропаганди, з’явилася простенька, невеличка листівка з
фотографією Олеся, звичайно – студентських років. У листівці не містилося
жодних обіцянок. Висловлювалася тільки його думка: “В політику мають прийти
нові люди”. Просто! Але... Усіх, кого за певних обставин не влаштовує влада,
особа нового політика може зацікавити. Це – природно. А оскільки людей, цілком
і повністю задоволених своїм життям, знайти, і не лише у нашому суспільстві,
важко, то розраховувати на увагу громадян можна. І не без підстав. До того ж
симпатики Олеся на довгих бетонних парканах лівобережжя величезними
літерами написали: “Доній!”, “За Донія!”, “Голосуй за Донія!”. Змити ті написи
було практично неможливо і нікому – паркан оточує великий завод,
функціонування якого аж ніяк не залежить від того, чиє ім’я буде на ньому
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написане. А от на авторитет Олеся чи іншого пошукача парламентського крісла
та реклама хоча б опосередковано, але працює – тисячі людей йдуть і їдуть
щодень на роботу, навчання, відпочинок повз той паркан. То мимоволі на виборчій
дільниці, отримавши бюлетень, прізвище Олеся Донія згадаєш.
Трохи пізніше, наприкінці лютого 2002 року, Олесь Доній розповсюдив
роздруківку невеличкого інтерв’ю з газети “Україна молода” (22 лютого 2002
р.), в якому розповів про свою діяльність в такому ідеологічному проекті, як
створене ним кафе “Барикада” – місце зустрічей, дискусій, відпочинку. А
всередині березня, за два тижні до виборів, ім’я Олеся Донія з парканів було
змито. На цьому місці ще більшими літерами написали, що кращим кандидатом
є Поліщук, а найліпшим блоком –”Русский блок”. Реалізатори політичних
технологій не дрімали. Отож і 2002 року Олесь Доній до парламенту не потрапив.
Технології типу “Нагадую, це – Я” використовують найчастіше і
найпослідовніше не лише листівкою, а започатковуючи бодай невеличке,
кількаразове, але власне періодичне видання (що далеко не кожному до снаги).
В таких виданнях час від часу з’являються фотографії його патрона, розповіді
про його непересічну діяльність, спілкування з політиками, які є не просто
авторитетними, але й представниками вищого ешелону національної еліти тощо.
Розрахунок досить простий – читачам постійно нагадують, що герой тих
публікацій не лише реально є, він діє, працює заради вирішення їхніх проблем.
Саме до таких технологій активно вдається багато депутатів, політиків,
громадських діячів. Проблема тут, очевидно, може виникнути лише з коштами
на утримання видання та з людьми, які можуть зробити це якісно, професійно,
етично. Бо іноді можна отримати і діаметрально протилежний результат.
Нагадати про себе можна і кількома або навіть однією публікацією на
актуальну тему. В.Литвин, нинішній Голова Верховної Ради, спробував, зокрема,
підтвердити свій докторський ступінь низкою гучних статей, одна з яких – “Міфи
і реалії громадянського суспільства” (“Факти и комментарии”, 2002 р., 19 січня)
таки спрацювала, однак дещо у несподіваному плані щодо авторитету автора:
з’ясувалося, що вона досить подібна до статті американського політолога, віце
президента Фонду Карнегі Т. Карозерса. Наводимо цей факт, абсолютно не
заперечуючи високого інтелекту і наукового рівня пана Литвина. З іншою, досить
ґрунтовною науковопубліцистичною статтею “Тест на життєздатність України”
(“Урядовий кур’єр”, 2002 р., 17 січня) вийшло набагато краще і зрозуміліше, бо
(на той час глава Адміністрації Президента України) В.Литвин хоча б відверто
пояснює, чому він є однозначним прихильником інституту президентства взагалі.
Можна було лише позаздрити працездатності автора згаданих публікацій, який
встигав і Адміністрацією керувати, і лікуватися після дорожньої пригоди, і
впродовж тижня виступити з публікаціями, для підготовки яких люди
витрачають місяці.
Нагадувати про себе можна, виступаючи в пресі з матеріалом, який або вічно
“на часі”, або з’являється під конкретну, актуальну дату. Невелику статтю
“Слово про мову” (“Урядовий кур’єр”, 2002 р., 22 лютого) тодішній віцепрем’єр
міністр України підписав просто і демократично – Володимир Семиноженко. Ні
посад, ні титулів, ні звань, але з фотографією (щоб не подумали, що це інший
Семиноженко) і з нагадуванням, що проблема мови для України надто актуальна.

52

Досить часто політики, громадські діячі нагадують про себе, вітаючи громадян
у різні святкові дні, християнські свята. Але найкраще і найвдаліше з точки зору
психології це буває тоді, коли політик ще й долучає себе, своє власне життя і
буття до такої події. Так, народний депутат О.Задорожний напередодні 23 лютого
2002 року, за місяць з лишком до виборів, привітав киян, а точніше тих, чия доля
пов’язана з Дарницьким вагоноремонтним заводом, дотепною листівкою до Дня
захисника Вітчизни. І не просто написав щирі й теплі слова. В листівці було
вміщено ностальгічного змісту фотографію із сімейного альбому, а саме –
прийняття військової присяги самим О.Задорожним, молодим, хвацьким вояком.
До речі, О.Задорожний не просто регулярно нагадує своїм виборцям про себе. В
багатьох школах, бібліотеках, зокрема Дарницького, Харківського районів, він
створив спеціальні юридичні консультаційні пункти, де є стенди, матеріали не
лише про суспільнополітичне життя столиці, але й про його депутатську
діяльність. Зрозуміло, з фотографією обранця народу. Більше того, за півтора
місяця до виборів час від часу як юрист, правознавець О.Задорожний почав
коментувати на телебаченні певні правові колізії, що ще більше підтвердило:
депутат чудово оволодів не лише технологією нагадування про себе, але й звітує
про свою діяльність. Відтак політик О.Задорожний чудово знає і вміло
використовує політичні технології.
Нагадати про себе можна, підписуючись від імені значної політичної сили,
але одночасно висловлюючи і власну точку зору. Так, кандидат у народні
депутати від Компартії України по виборчому округу 214 м. Києва В.Майборода,
вітаючи ветеранів у день 23 лютого, назвав усіх „винуватців” наших проблем.
Він написав так: “Вы создали своим самоотверженным трудом и геройски
защитили в жестоких боях с врагами наше социалистическое Отечество, ныне
предательски разрушенное правящей верхушкой и буржуазными холуями:
медведчуками, юлями тимошенками, “зятьками” США панами ющенками,
тигипками, суркисами, кравчуками, пустовойтенками и другими. На выборах
31 марта эти перевертыши и националдемократы снова хотят путем обмана и
шантажа попасть в парламент. Мы уверены, ветераны – мудрые люди и на этот
раз не дадут себя обмануть.” (Орфографію збережено).
Можна просто листівкою чи в газеті привітати електорат з черговим святом,
нагадуючи про себе. А можна зробити це ще краще – розповісти про самого себе
у зв’язку з певним святом. Це чудово зробив, зокрема, народний депутат
Л.Черновецький, привітавши усіх жінок з 8 березня 2003 року (менше місяця до
виборів) спеціальною газетою, в якій вмістив своє інтерв’ю під назвою “Жінки в
житті народного депутата Леоніда Черновецького”. Зрозуміло, що йшлося про
найдорожчих (вміщено фотографії) жінок для кандидата в народні депутати –
про маму, дружину, доньку. Та ще й серед політиківжінок виокремив Н.Вітренко
і Ю.Тимошенко, хоча й зізнався, що “не підтримує ідеологію Вітренко і не
відчуває її як людину”(?). В цій політичній технології останнє явно було
непотрібним, бо спрацьовувало зовсім не на користь пана Черновецького.
Л.Черновецький не обминув увагою і сильну стать. В газеті “Правда
Лівобережжя” (№ 1, 2002 р.) він тепло привітав чоловіків з нагоди Дня захисника
Вітчизни, коректно вказавши при цьому, що цей день “став продовженням
традицій Дня Радянської Армії та ВійськовоМорського Флоту” та ще (і це досить
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суттєво) вмістив військову фотографію свого тата (1945 рік) та свою власну
військову фотографію (1971 рік). Така діалектика поколінь в цілому завжди
спрацьовує позитивно.

Досить часто політики, які лише
намагаються зійти на владний олімп,
вдаються
до
технологій
–
переконувань, що саме вони можуть
зробити і зроблять те, до чого не
додумався або неспроможний зробити
будьхто інший. Як правило, при цьому громадянам пропонують іноді майже
фантастичні (хоча й не позбавлені сенсу) пропозиції, заходи, проекти. Так,
Г.Балашов впродовж кількох років експлуатував одну і ту ж виборчу технологію,
хоча й міняв манеру її використання. Він наполегливо пропагує ідею скасування
податку на додану вартість. Якщо це зробити, то, за твердженням пана
Балашова, матимемо можливість знизити ціни на 20 %, збільшити прибутки
громадян і підприємств, створити додаткові робочі місця, а відтак вирішити
чимало проблем. Цікаво, що Г.Балашов у кількох спецвипусках “Комсомольской
правды в Украине” в лютому 2002 року опублікував свою “Казку про злі податки,
або про те, як добрий Брод і відважний Бал врятували планету Щастя”. Досить
цікавий фантастичнодитячий комікс, в якому, до речі, однозначно
проглядаються симпатії автора – політика Балашова до виборчого списку
політичної партії “Яблуко”.
Дещо поіншому, конструктивніше і з надією на успіх у виборчій кампанії
2002 року, нагадав про себе народний депутат, член виборчого блоку “Єдність”
О.Чубатенко. Він опублікував свій “Звіт перед виборцями” у спеціальному
випуску Київської економічнополітичної фундації “Відрадний”. І не просто
доповів, що зробив, а проаналізував, скільки було і який характер мали
звернення до нього громадян з округу, виклав власне бачення суспільних
процесів в Україні. Більше того, він вмістив у звіті схвальні думки про себе людей,
яким можна дійсно довіряти – ректора НТУ “КПІ” М.Згуровського, тодішнього
голови Солом’янської райдержадміністрації В.Татарчука, директора заводу
“Електрон” М.Колотая, інших поважних осіб і навіть кандидата в народні
депутати по цьому ж виборчому округу, № 218 м. Києва, колишнього голови
Жовтневої райдержадміністрації М.Підмогильного. Піарівська виборча
технологія відтак з усіх боків була виконана блискуче. Прозвітував (є про що).
Вибачився (не все зроблено). Засвідчив, що спроможний зробити більше. Ось
його слова: “...я бачу свій депутатський шлях іншими очима... добре видно, що
було зроблено не так, що не вдалося, що можна було зробити краще, доцільніше...
Вдалося далеко не все. Проте набуто досвіду, і він дозволить мені у майбутньому
працювати набагато ефективніше, ким би я не був”. Як бачимо, і зазіхань на
депутатство майже немає, і слова звучать щиро.
Цікаву передвиборчу технологію подібного ж характеру використав кандидат
у депутати Київради по виборчому округу № 28 вчитель Д.Гордієнко. Він не
просто розповів про себе, виклав свою програму дій, пообіцявши, зокрема, 2003
Виборчі технології типу: “Я
зроблю те, чого ніхто не зможе
зробити”
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року мінімальну пенсію в Києві підвищити до 400 гривень та лінію метро від
станції „Лівобережна” до масиву Райдужного прокласти, але разом з цим
доправив у поштову скриньку кожного виборця проект договору про
відповідальність і співпрацю між ним (якщо стане депутатом) і сім’єю, яка цю
угоду підпише. Не біда, що не відомо, скільки сімей такий договір підпише, як
збере ті договори пан Гордієнко, який контроль за їх виконанням можливий
(якщо він можливий взагалі). Головне – подібні договори не мають юридичної
сили. Очевидно, розрахунок робився на політичну, правову малограмотність тих,
хто на такий гачок потрапить. Хоча як передвиборча технологія – пасаж досить
оригінальний.
Ще вдаліше спрацював кандидат у депутати Київради В.Непоп (виборчий
округ № 80 м. Києва). Він розповсюдив своєрідний “Договірнаказ депутату до
Київради Непопу В.І.” за власним підписом. Виборці (в разі підтримки В.Непопа)
повинні були підписати договірнаказ, предметом якого визначається
“об’єднання зусиль та спільних дій для надання необхідної допомоги, правового
захисту Виборцю в питаннях суспільнополітичного, правового та місцевого
значення”. Не біда, що обов’язки сторін у згаданому документі виписано так, що
вони фактично повторюють обов’язки виборців і депутата, зафіксовані в чинному
законодавстві. Такий варіант підзвітності депутата своїм виборцям не може бути
абсолютно програшним, оскільки значна частина народних обранців, на жаль,
про отой самий народ забуває в день, коли оголошено результати виборів.

Виборча технологія, пов’язана з
появою у списках, а потім у мандатах
однакових прізвищ не нова. І не лише у
світовій практиці – в Україні її хоча й
обережно, але все ж випробували ще 1994
року, потім під час довиборів народних
депутатів, коли в одному з округів, де
мала балотуватися Юлія Тимошенко, було висунуто чотири кандидатки з таким
же прізвищем, до того ж одна з них мала ще й ім’я Юлія.
Однак усі очікування перевершило передвиборче шоуклонування 2002 року.
Олександр Олександрович Мороз – лідер Соціалістичної партії України, і
Олександр Федорович Мороз – перший номер у списку кандидатів від
Всеукраїнської партії трудящих, 1967 року народження, освіта середня
спеціальна, поживає у Києві, електрик малого приватного підприємства ВПК.
В окрузі Тараса Стецьківа (Львів) з’явився ще один претендент на мандат з
таким же прізвищем.
У Тараса Чорновола “з’явився” братблизнюк Тарас Чорновіл. Преса активно
дискутувала навколо цього.
У Олександра Чубатенка – народного депутата по виборчому округу № 218
(м. Київ) з’явився однофамілець Геннадій Чубатенко, що тоді жив у Миколаєві,
тимчасово не працював, самовисуванець.
Клонування – виборча технологія, розрахована, передусім, на неуважних,
недолугих. людей. Вона якщо серйозно і не введе виборця в оману, то все ж
Виборчі технології типу:
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або
шоу
двійників”
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відбере бодай частину голосів у тих, хто їх заслуговує.

Цей тип політтехнології найбільш
поширений і чи не найпотужніший,
оскільки дає змогу охопити найширший
загал, оперативно і швидко донести
свою точку зору, позицію до кожного,
навіть байдужого виборця, вплинути на його уподобання, а то й на вибір.
Зрозуміло, що за багатьох обставин (все на виду – і зовнішність, і мова, і
переконання, і погляд на життя) теледебати можуть виявитися і останнім
виступом політика перед виборцями.
Популярність і успіх теледебатів як політичної технології залежать від
багатьох складових, але головними, на нашу думку, є такі:
– учасники дискусії повинні репрезентувати якщо не діаметрально
протилежні сторони (ідеї, ідеології, програми, блоки, об’єднання, партії), то бодай
хоч у чомусь несумісні (хоча б у тактичних кроках задля досягнення
задекларованих програм);
– дебатуючі повинні мати не лише високу загальну і політичну культуру,
але й уміти брати участь у дискусії (не кожного професіонала, навіть відомого
політика, можна сприймати як учасника дискусії, на це здатні лише суто публічні
політики, а таких не багато).
Теледебатів досить високого рівня, в ході яких глядачі дійсно б не нудьгували,
в період передвиборчої кампанії 2002 року в Україні фактично не було.
Нудьгували не лише глядачі, але й самі диспутанти. Згадаймо, наприклад, бодай
одну телебесіду – керівника партії “Нова сила” М.Кушнірова та лідера
Всеукраїнського об’єднання християн В.Бабича. Спочатку телеведуча
звернулася по черзі до учасників дискусії з кількома запитаннями, переважна
більшість з яких ніяких труднощів для кожного не становила. Більше того, коли
В.Бабич коментував, у який спосіб очолюване ним об’єднання планує створити
в Україні 300 тисяч робочих місць, а М.Кушніров розповідав про механізм
збільшення населення в країні до 120 мільйонів чоловік (майже в 2,5 разу!), від
посмішки не утрималася і сама ведуча. Можливо, тому, що фантастичних
обіцянок виборці і до того чули немало, але таких...
Після ведучої досить зручні запитання задавали один одному панове Бабич
і Кушніров. Кому ж, як не В.Бабичу, наприклад, відповідати було на запитання,
як покінчити з розбратом між релігійними конфесіями? У нього було і є своє
бачення цієї проблеми як у християнинадемократа.
Обидва диспутанти не критикували владу, а, навпаки, підтримували її. А
право мати, зберігати і носити зброю М.Кушніров обґрунтовував тим, що в
країні... високий рівень злочинності, отже люди повинні отримати можливість
самі себе захищати. Дивна логіка! Давайте позбавимося тоді правосуддя,
правоохоронних органів, а будемо “палити” один в одного – у кого ліпша зброя і
більше набоїв, той і має рацію.
За дві хвилини до закінчення дебатів мали можливість поставити запитання
і телеглядачі. Та навіть у цей час вони встигли почути “перлини” на кшталт:
Виборчі технології
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типу

треба здійснити територіальний переділ земель (мати в Україні сім земель) тощо.
Відтак теледебати як політична технологія в Україні поки що дуже
недосконалі.
Зробимо підсумок.
Влада – це не просто магічне і солодке слово. Влада забезпечує її носіям
високий статус, добробут, авторитет і навіть недоторканність. Для одного – це
засіб самореалізації, для іншого – сукупність пільг і можливостей для
задоволення власних потреб. Але ж нам, громадянам України, потрібні політики,
які можуть високоефективно працювати на благо суспільства, яке делегує їм
високі повноваження. Аналізуючи їхню роботу, виборець неодмінно ставить
запитання: в який спосіб, завдяки чому конкретний народний депутат потрапив
до Верховної Ради? Це цікавитиме й цікавить постійно і спеціалістів – учених,
зокрема соціологів, психологів, політологів, оскільки люди досягають своєї мети
не лише завдяки розуму, таланту чи професійній підготовці. Можна досягти
певних результатів, у тому числі і в політичній боротьбі (а вибори такими і є), за
допомогою вдало обраних прийомів, політичних технологій. Про них мають знати
і виборці, які опускають бюлетені до урн не механічно, а з цілком конкретними
сподіваннями.
Врешті, таке. Автор не має на меті когось у чомусь підозрювати,
звинувачувати чи щось із намірів пошукачів мандатів піддавати сумніву. Він
об’єктивно розглядає конкретні політичні технології, які використовувалися в
ході виборів 2002 року і які, ми глибоко впевнені, будуть використовуватися і у
подальшому. Якщо це так, то риторичним є запитання: хто ж виграв тоді, на
березневих 2002 року виборах?
Виграли, перш за все, люди, причетні до видавничої діяльності, бо такої
кількості друкованої продукції – від маленьких листівок до багатосторінкових
газет, буклетів і грубезних томів – в Україні не видавалося, мабуть, за багато
попередніх років. І це теж політичні, виборчі технології.
Виграли, бо мали багато роботи, працівники ЗМІ, кіномитці. І хоча дещо
програв простий споживач інформації, якого почастували силою силенною
пустої і нецікавої балаканини, біографій, інтерв’ю, було немало і вдалого.
Скажімо, окремі рекламні ролики (СДПУ(о), „Жінки за майбутнє”, „зелені”
тощо), навіть досить пристойні малометражні замальовкикінофільми про
Л.Кравчука, В.Литвина, токшоу О.Марченко з Н.Вітренко та ін. Вчимося, врешті,
й ми розповідати про національну еліту як про звичайних і далеко не простих
співгромадян. А це вже свідчить про зростання політичної культури суспільства.
Виграли, нехай і тимчасово, окремі діти, підлітки, молоді люди та люди
похилого віку, які клеїли листівки, розносили їх по квартирах, розкладали в
поштові скриньки. Вони й ще трохи заробили, коли змивали передвиборчі
обіцянки з парканів, будинків, що зробити, між іншим, не завжди просто і легко
– клеїлося часто високо (щоб не зірвали інші кандидати), і хорошим клеєм
(заробили, зрештою, й ті, хто той клей продав).
Виграли численні члени та активісти передвиборчих груп, команд, штабів.
Виграли окремі працівники мистецтва (чого вартий, наприклад, помпезний
концерт найпопулярніших ансамблів на майдані Незалежності, організований
24 березня 2002 року „Командою озимого покоління”!)
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Нехай тимчасово, частково, але виграли і ми усі, бо побачили розмаїтий, часто
непередбачуваний спектакль, що в політиці зветься виборчими технологіями,
або просто – виборами. Чи виграв, хоч якоюсь мірою, український народ?
Поживемо – побачимо...
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Менеджмент у контексті
інноваційної моделі розвитку
Микола Василенко,
доктор фізикоматематичних наук,
профессор Одеського регіонального інституту
державного управління
Української академії державного управління
при Президентові України
Радикальна перебудова системи політичного менеджменту як
політичного інституту є складовою частиною загального процесу
трансформації українського суспільства у напрямку становлення і
розвитку інститутів громадянського суспільства, де тенденція щодо
урахування законів відкритих соціально-економічних систем стає все
очевиднішою, а самі закони починають реально “працювати”. Знання
законів політичного менеджменту і пов’язаних з ними політичних,
економічних і соціальних параметрів цілеспрямовано може бути
використане для впливу на розвиток суспільного життя. Урахування
законів управління соціальними системами спроможне змінити
кінцевий результат і в такий спосіб принципово вплинути на
формування певного соціально-політичного устрою, захисту та
виправданню його існування чи навпаки. Вплив цих законів стає досить
виразним, оскільки стратегічним курсом України стало впровадження
інноваційної моделі розвитку, яка функціонально залежить саме від них.
Сьогодні вже зрозуміло, що стійкого розвитку країни може бути досягнуто
тільки завдяки реформам, орієнтованим на інновації [1, 2]. Не викликає сумніву,
що важлива роль в організації такої діяльності належить державі [наприклад,
див. 3]. Однак слід мати на увазі, що для цього треба розуміти процеси, ініційовані
при впровадженні реформ, а також знати, якими будуть наслідки змін
(враховуючи колосальний за силою результат можливих впливів). Чітке бачення
всього комплексу взаємодій необхідне як на рівні державних керівників, так і
на рівні свідомості основних верств населення. Слід передбачати, що в світі
відбувається не просто перехід до нового технологічного укладу, а глобальна
технологічна революція, обумовлена переходом на принципово нові інноваційні
виробництва. Пануючий дотепер традиційний підхід до керування соціально
економічними процесами грунтується на лінійному уявленні про
функціонування соціальноекономічних систем. Відповідно до нього результат
зовнішнього керуючого впливу завжди прямо пропорційний бажаній реакції
системи.
Наочною ілюстрацією такого наївного очікування є, наприклад, статистика
збирання податків і витрат, пов’язаних з цією процедурою. Популярний в
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коридорах влади системний підхід до визначення управління та регулювання
життєдіяльності соціальноекономічних систем і процесів, що відбуваються в
них, базується на концепціях “витрати – ефективність” і “лінійність”, у
відповідності до чого результати зовнішніх керуючих і регулюючих дій
виявляються завжди пропорційними реакції самої системи. Найближчим до
такого становища є світ закритих, самодостатніх, централізовано керованих
соціальноекономічних систем. Вони мають жорстко фіксовані межі, їх дія
відносно не залежить від оточуючого середовища. Однак концепція лінійності в
описі, аналізі і реалізації змодельованих соціальноекономічних процесів
остаточно втратила актуальність після побудови складнішої концепції –
концепції відкритих систем. Відкритих у розумінні припливу і відпливу енергії,
матерії, інформації. Такі системи під впливом середовища самі створюють
динамічну рівновагу і дають новий результат.
Сьогодні вже визнано, що фундаментальні закони економіки, тобто закони
попиту і пропозиції, мають нелінійний характер. Апроксимація нелінійних
залежностей до форми прямо пропорційних залежностей різко спрощує їхній
формальноаналітичний опис і подальше аналітичне дослідження. Цей підхід
вже достатньо науково і методологічно обгрунтований. Розробкою постановок,
економікоматематичних моделей, алгоритмів і програм розв’язання
економічних задач зайняті в Україні сотні фахівців. Традиційні труднощі, що
виникають при цьому в економістів, – це проблема сприйняття неадекватності
побудованих ними економікоматематичних моделей, які описують реальну
економіку, реальним економічним процесам і ситуаціям. Лінійна
ортодоксальність представників маргінальної управлінської та економіко
математичної культури, які вперто, але марно багато років очікують ефемерної
віддачі від своїх практичних зусиль, є причиною основних тупикових рішень
нашого суспільства. Як мурашки, що повзають по скульптурі і не можуть
відтворити собі її образ, так і фахівці із традиційним лінійним мисленням, при
всьому витонченому апараті їхнього логічного аналізу, ніколи не зможуть
зрозуміти причин неадекватності створених ними моделей реальній економічній
ситуації. Можна стверджувати, що саме впровадження концепції лінійності
призвело до негативних результатів державного управління процесами
розбудови економіки України в перші роки незалежності [див. 4].
Проблема лінійності та нелінійності в процесах управління соціально
економічними системами стає ключовою. Принципи, покладені в основу законів
нелінійних відкритих систем, узагальнені в ряді праць [5 – 7]. Суспільство вже
усвідомлює, що економіка за своєю природою є принципово нелінійною. І,
насамперед, тому, що ця властивість генетично визначена нелінійністю
соціальноекономічних систем (середовищ). Ще важче звикнути до того, що ці
системи є нерівновагомими, бо неминуче зазнають впливу потоків енергії,
речовини та інформації. Останнє взагалі відзначається небезпечною
багатоликістю, якщо враховувати, що на сучасному етапі самі гроші стають, за
влучним висловом Дж. Найсбітта, “інформацією в руху” [8]. Тут важливо
підкреслити одне з нових положень, яке не вкладається у звичні уявлення
нелінійної економіки: дисипація (розсіяння або навіть і “впорядкований” хаос) є
необхідним процесом, залежним від довкілля. Саме вона може сприяти
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конструюванню і побудові регулярних структур у нелінійному відкритому
середовищі. Отже, одночасна наявність таких властивостей, як нерівновагомість,
а відтак і відкритість системи та її нелінійність при обов’язковій дисипації
забезпечує спроможність цієї системи самоорганізовуватися. Тобто вона є
безпосередньою причиною виникнення дисипативної структури і початку
еволюційної історії системи як ланцюга біфуркацій.
Багато вчених визнає, що відмова від концепції лінійності і перехід до
вивчення економіки як великої відкритої системи породжує нову методологію
принципів і механізмів еволюційного розвитку у формі потоку безупинного
ускладнення організаційних моделей і структур від їх найпростіших форм до
диференційованих складно організованих структур. Так, визначено [9], що
розвиток відкритої складноорганізованої системи вже не “вкладається” у
жорстку парадигму класичних моделей системного аналізу. Це пов’язано з
відкритістю і нелінійністю взаємозв’язків основних параметрів, що
інтерпретуються як прояв безлічі обмежень, які раніше не враховувалися.
Проблеми розвитку через це виявляються слабко структурованими і нечіткими.
Вирішальну роль у відкритих системах економічного змісту відіграють процеси
динаміки цілей. При цьому жорсткій критиці піддається базова концепція
системного аналізу – “витрати – ефективність”.
Сьогодні об’єктивно необхідні новий базис і відповідні йому системи
координат, що враховували б сучасні тенденції і уявлення про економіку взагалі
та її організаційні форми і структури зокрема. На основі отриманих нових знань
і вмінь тепер можливо розв’язувати задачі економічного зростання і розвитку з
використанням можливостей комп’ютеризації й інформатизації, глобальних
телекомунікаційних мереж і прогресивних інформаційних технологій. Ці
твердження мають об’єктивний характер і базуються на тому, що основи нового
соціального і методологічного базису створювалися зусиллями таких великих
вчених, як, наприклад, М.Кондратьєв, Л.Берталанфі, І.Пригожин, Р.Акофф [5,
10 – 12]. Нова концепція поки формулюється в категоріях “витрати –
результати”. При цьому під “результатами” розуміють усе, що відповідає
інтересам як виробника, що формує пропозиції, так і споживача, що формує
попит.
Результати фундаментальних і прикладних досліджень, а також знання про
проривні і прогресивні технології, визначають як траєкторію соціально
економічного розвитку суспільства, так і нові організаційно структурні форми.
Саме нелінійність покладено в основу розробки теоретичних принципів
управління соціальноекономічними процесами як такими, що відбуваються у
відкритих нелінійних системах. Зокрема, підхід з позицій управління такими
процесами (в нелінійних системах) має стати базовим щодо управління
інноваційними процесами в Україні.
Відомо [7], що процесам у відкритих нелінійних системах властива
самоорганізація. Це означає, що система може породжувати стаціонарні і
нестаціонарні дисипативні структури. В свою чергу, дисипативна структура
“переробляє” енергію системи спеціальним чином. За рахунок такого
перетворення виникає принципово нова якість системи. Важливим наслідком
взаємодій у них є те, що системі властивий топологізм. Тобто, не має значення,

61

яка за величиною сила діє на систему – важливою є тільки правильна просторова
організація системи (топологія).
На нашу думку, управління соціальноекономічними системами треба
розглядати як управління процесами в нелінійних системах з просторовою
організацією, тобто як управління системами, яким властивий такий феномен,
як топологізм. Якщо так, то система з просторовою організацією особливо
чутлива до впливів, узгоджених з її внутрішніми властивостями або, точніше,
де вплив і відповідна реакція системи мають темпоральну сумісність і тому
резонують. При цьому важлива не величина, не сила керуючого впливу на
систему, а його правильна просторова організація.
Слабкий, але резонансний вплив, як правило, дуже ефективний. Тут важливо
“вколювати” середовище в потрібний час і в потрібному місці, топологічно
узгоджено з його власними структурами збуджувати, тоді система буде
розгортати все багатство своїх форм і структур. Це вперше надає нетривіальну
і надзвичайну можливість правильно ініціювати бажані для людини і суспільства
принципово нові тенденції управління соціальноекономічними процесами. За
таких умов управління соціальноекономічними системами виходить на новий
світоглядний рівень розуміння своїх функцій і завдань, одержуючи при цьому в
спадщину потужний математичний апарат і глибоку філософію діалектичного
зв’язку дисипації і необхідності (однозначного напрямку еволюції системи, коли
пройдено точку біфуркації, спричинену випадковістю, і здійснено “вибір”
напрямку розвитку). Таким чином, управління перетворюється на серйозну і
радикально нелінійну науку про цілеспрямоване формування оптимального
структурогенезу соціальноекономічних систем або, інакше кажучи, про
вивчення синергетичених процесів та ініціювання оптимальних сценаріїв
розвитку і контурів майбутнього.
У цьому розумінні численні соціальноекономічні проблеми нашого
суспільства й потребують негайного перегляду засобів управління
функціюванням і розвитком соціальноекономічних систем. Відповідно до
загальних принципів синергетичного світогляду, необхідно не просто будувати
і навіть перебудовувати, а ініціювати, виводити соціальноекономічні системи
на власні лінії розвитку. Синергетика характеризує саме таку взаємодію і
досліджує систему такою, якою вона є насправді. Вона виявляє еволюцію системи
на базі принципів самоорганізації. Це дуже принципово, бо передбачається
створення трансформаційного потенціалу в самій системі за рахунок взаємодії
її компонентів. Синергетика протиставляє причиннонаслідковим зв’язкам
взаємодію.
Однак підкреслимо, що, поперше, взаємодія може бути протиставлена
причинності у випадку складних систем, які включають автономні блоки 
підсистеми, а також різні структурні рівні. До таких складних систем належить
ринкова макроекономіка. Подруге, взаємодія не відкидає причинності
абсолютно, оскільки вона не заперечує наявності субстанції, що є абстрактною
категорією. Більше того, синергетика асимілює абстрагування як рух у напрямку
субстанціональної елементарної характеристики системи, але у вигляді дії сил
деградації, чи ентропії, органічно зв’язаної з формуванням нових складних
структур, які переборюють ентропію дисипативных структур.
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Виходячи із загальних синергетичних уявлень, потрібно виділити два
моменти. Поперше, значущість соціальних тенденцій, що складаються знизу,
на рівні особистостей і об’єднань (груп), а не командноадміністративного впливу
згори, що гвалтує реальність і заводить функціювання соціальних систем у
безвихідь. Подруге, роль різноманіття інтересів, вольових прагнень і дій
окремих осіб і груп. Обмеження цієї різноманітності, спектру теоретичних
позицій і практичних дій призводить до деформації природного напрямку
розвитку суспільства як системи.
Значним явищем у розумінні процесів управління соціальноекономічними
системами на макроекономічному рівні стало відкриття в 20ті роки минулого
століття так званих хвиль кон’юктури в економіці, які більше відомі сьогодні як
„довгі хвилі” М.Кондратьєва. Для емпіричного доказу існування великих циклів
М.Кондратьєв досліджував рух індексів товарних цін, курсів деяких цінних
паперів, заробітної плати в ряді галузей, зовнішньоторговельних оборотів,
видобутку і споживання вугілля та виробництва чавуну і свинцю (на матеріалах
Англії, Франції, Німеччини, США). Було одержано тренди, які мали явно
виражений циклічний малюнок з періодичністю в 50 – 60 років. Це дозволило
виділити такі цикли в динаміці світової економіки: перший – кінець 80х років
XVІІІ ст. – 40і роки XІX cт. (промислова революція з розвинутим текстильним
виробництвом); другий – середина 40х – кінець XІX ст. (розвиток машинного
виробництва, залізниць тощо); кінець XIX ст. – 1920 р. (підвищувальна фаза)
[13].
Далі ці ідеї розвинув австроамериканський економіст Й.Шумпетер.
Сприймаючи в цілому підхід М.Кондратьєва, він наполягав на інноваційній
природі довгих циклів. Визнаючи унікальність умов кожного циклу з огляду на
рівень продуктивності сільського господарства, умови торгівлі і видобутку
природних ресурсів, динаміки цін і ставок відсотків, головні причини
економічних флуктуацій Й.Шумпетер вбачав у іншій площині. Саме він
розвинув гіпотезу Кондратьєва, представивши економічний розвиток як
послідовність висхідних пульсацій, обумовлених поширенням відповідних
кластерів взаємозалежних нововведень [14]. Він підкреслював, що це процес
саморегулюючий і має характерну формулу хвилі.
Більшість результатів, отриманих у сучасних теоріях „довгих хвиль”,
підтверджує, що характер майже 200літнього соціальноекономічного розвитку
світового господарства кореспондується з гіпотезою „довгих хвиль”. Можна
відзначити, що третій цикл (цикл електрики і сталі) тривав з 1890 по 1940 рік,
четвертий (цикл автомобілів і синтетичних матеріалів) протримався з 1940 по
1990 рік, п’ятий (комп’ютерна революція) розпочався з 1990 року.
Нині спостерігається значний когнітивний перехід у цілісному (холістичному)
розумінні складної динаміки відкритих суспільних систем, до яких належать і
закономірності, що нас цікавлять, завжди нелінійні за своєю природою. Істотно
також і те, що цей когнітивний перехід відбувається на основі нової,
синергетичної парадигми, що, у свою чергу, дозволило дослідникам різко відійти
від стереотипу лінійного мислення (який ще превалює у соціальноекономічних
науках) і відразу ж виявити надзвичайну різноманітність в еволюції суспільних
систем, хвиляста динаміка станів яких має (як це не парадоксально звучить)
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дискретноієрархічний характер, включаючи простір станів від великих
історичних хвиль суспільних формацій до “брижів” технологічних хвиль, або
хвиль ділової активності [15]. Сьогодні популярно посилатися на закони
синергетики, або, інакше кажучи, закони теорії самоорганізації. Але в нашому
випадку це посилання доречне, бо реально використовується один із законів
синергетики – логістичний закон. Він часто застосовується для якісного опису
властивості насичення метаболічного процесу, що настає унаслідок втрат і
дисипації енергії, коли виявляється наявність лімітів “енергетичного бюджету”
суспільства. Всі ці колізії динаміки соціальноекономічних систем у тій або іншій
мірі впливають на інтеграційні процеси саме в інформаційних системах, які
також відносяться до відкритих нелінійних і нерівновагомих систем, у наявні
процеси самоорганізації.
У зазначених системах можуть відбуватися процеси, які є принципово
нетривіальними в еволюції систем, що самоорганізуються. Існує певна область
параметрів, де нелінійна система має темпоральну сумісність і тому резонує.
Як вже відзначалося, резонансний вплив на систему означає, що важливою є не
величина, не сила дії, а тільки правильна просторова типологія цих дій. Тому
використання синергетичної парадигми управління є оптимально сприятливим
шляхом виведення країни з кризи. Саме це дозволяє поставити країну на
інноваційний розвиток та одержати максимально можливі позитивні результати.
“Лінійні” ж прогнози деяких так званих економістів щодо майбутнього України
за певних умов не витримують критики.
Україна має задовільні стартові умови для того, щоб інтегруватися в
загальноцивілізаційні глобальні процеси, спираючись на високий
інтелектуальний потенціал, який ми ще маємо, та нетривіальні підходи до
розробки проблем соціальноекономічних систем. Інноваційна модель розвитку,
яку обрала Україна, формується на основі взаємодії детермінант глобального
інформаційного суспільства, генетикоісторичних джерел та внутрішніх
економічних чинників. Інноваційноінвестиційна політика в кризовій фазі
економічного циклу і при виході з неї повинна бути спрямована на якнайшвидше
формування умов відкриття і функціювання інноваційних ніш з урахуванням
законів синергетики в соціальноекономічних системах. Для цього необхідно
зробити перехід від проголошеного на найвищому офіційному рівні інноваціного
імперативу державногосподарського відродження країни до швидкої
практичної реалізації сталої, реальної й далекосяжної економічної парадигми,
ключову роль у якій відіграє інноваційнотехнологічна політика з пріоритетом
на власні інноваційні технології та інтелектуальні можливості української нації.
Слід мати на увазі, що успішне функціювання нелінійних відкритих систем
вимагає не тільки сильної науки та освіти, але й цілого комплексу інших
інституційних умов. Однією з найважливіших серед них можна виділити
конкурентоспроможний підприємницький спектр як найважливіший сегмент
національних інноваційних систем. Його ядром, як і на початку минулого
століття, залишаються великі корпорації. Дослідницький потенціал, масштаби
концентрації ресурсів, гнучкість у перерозподілі засобів з безперспективних на
пріоритетні напрямки характеризують особливу функцію корпорацій як лідерів
у процесі створення і комерційної реалізації нововведень. В Україні ці функції
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повинні взяти на себе також технопарки [16].
Саме корпорації і технопарки визначають рівень і тенденції інноваційної
діяльності кожної окремо взятої країни, виконуючи функції, що не можуть узяти
на себе інші науководослідні сектори, такі як університети, академічні та
галузеві інститути, неприбуткові організації.
Пріоритетом державної політики в розвитку освіти, науки і технологій має
бути створення сприятливих інституціональних умов для інноваційного
зростання. Реалізація такої політики наприкінці XX ст. вивела деякі країни,
вчорашні аутсайдери науковотехнологічного розвитку, в число лідерів на
принципово важливих напрямках. Інтеграція в глобальну інноваційну сферу тут
стає найважливішою умовою розвитку національного науковотехнічного
потенціалу. Помітне збільшення частки закордонного фінансування дослідних
робіт у всіх країнах, високі темпи зростання світової торгівлі наукомісткими
товарами і послугами, інтелектуальною власністю наприкінці 90х років, поява
нових країнекспортерів, а також постійне розширення списку країн, що
виробляють наукомісткі товари, свідчать про ефективність такої стратегії.
Високий ступінь інтернаціоналізації інноваційної діяльності не спростовує, а
засвідчує значення її національних основ через тісні зв’язки процесу
нововведень з інституціональними умовами певної країни, доступом до
фінансових і кадрових ресурсів. Якщо Україна не включиться в цей процес (у
тій мірі, в якій вона має для цього фундаментальні напрацювання), то може
опинитися на маргінесах науковотехнічного прогресу, під контролем могутніх
закордонних високотехнологічних корпорацій. Тобто стати джерелом природної
сировини і ринком збуту далеко не кращої закордонної продукції.
Дійсно, розрив науковотехнологічних зв’язків після розпаду СРСР,
багаторазове скорочення витрат на науку, значне постаріння наукових,
конструкторських і інженерних кадрів, граничне фізичне та моральне
спрацювання основних фондів, згортання державної підтримки науки і базисних
інновацій, нарешті втрата стратегічного мислення більшістю державних
службовців і ділової еліти – усе це спричиняє ослаблення позицій для
технологічного прориву. В таких умовах тим важливішою стає необхідність
зламати негативні тенденції і пасивні психологічні установки, сформувати
селективну науковотехнічну й інноваційну політику, орієнтовану на реалізацію
обґрунтовано обраних пріоритетів, що забезпечують успішне освоєння порівняно
вузького поля перспективних технологічних проривів. Насамперед мається на
увазі необхідність формування базових інновацій, що визначатимуть
конкурентоспроможність товарів і послуг на високотехнологічному світовому
ринку вже до 2010 року.
При цьому варто враховувати, що кордони між внутрішнім і зовнішнім
ринками при відкритості економіки і вступі країни у Всесвітню торговельну
організацію багато в чому умовні і визначаються, головним чином,
транспортними витратами і митними платежами. Технологічна потреба
виробництва повинна виходити з цілей, що передбачаються соціально
економічною політикою до 2010 року. Серед них можна виокремити такі, як
підвищення рівня реальних доходів і поліпшення якості життя громадян,
досягнення докризового (1990 року) розміру средньодушових доходів, подолання
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убогості значної частини населення, сприяння зменшенню смертності і
зниженню темпів депопуляції, поліпшення освіти та охорони здоров’я.
Технологічний переворот забезпечує стійке зростання доходів підприємств,
населення і держави від продажу конкурентоспроможних товарів і послуг, а
також модернізацію освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення.
Очевидно, нереально здійснити великомасштабну модернізацію на основі нового
технологічного укладу, що тільки почав впроваджуватися. У той же час
модернізація
на
базі
старого
укладу
небезпечна
втратою
конкурентоспроможності. Необхідна довгострокова програма модернізації
основних фондів на основі нових технічних систем і технологій.
Нарешті – щодо передумов інноваційного процесу на регіональному рівні та
рівні місцевого самоврядування. Тут слід мати на увазі, що будьяка локальна
інновація має чітку орієнтацію на кінцевий результат прикладного характеру,
тобто задоволення визначеної потреби. Тому особливого значення надається
орієнтації початкових фаз інноваційного процесу на швидке впровадження в
практику. Отже, інноваційний процес повинен бути об’єктом менеджменту,
остаточною метою якого є досягнення визначеного управлінського, економічного
та соціального ефекту з урахуванням нелінійного характеру закону
інноваційного розвитку. Саме йому властива сильна топологізація системи, де
важлива не величина та сила керівного впливу на систему, а його правильна
просторова організація.
Таким чином, тільки тепер можна використати час, відпущений Україні
процесом зміни технологічних парадигм у провідних індустріальних країнах,
для випереджаючого перетворення суспільства за допомогою моделі
інноваційного розвитку, швидкого подолання кризи і втілення в життя бажаних
політичних рішень.
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Технологія та результати
досліджень громадської думки
Олександр Вишняк,
доктор соціологічних наук
Розвиток демократичних інституцій в Україні та масових
політичних, маркетингових, соціальних прикладних опитувань
населення порушили низку методологічних та методичних проблем
щодо специфіки соціологічних досліджень громадської думки на відміну
від інших галузей соціальних досліджень, статусу та методології
дослідження громадської думки як надіндивідуального феномена,
методики науково-теоретичних і прикладних її досліджень. Як
засвідчує практика, науковці-соціологи на основі фахових полінгів
можуть зробити чимало важливих теоретико-методологічних
узагальнень щодо функціонування механізму “політика – ЗМІ –
громадська думка – масова свідомість громадян”.
У вітчизняній соціологічній науці проблему дослідження громадської думки
концептуально поставив В.Оссовський. У книзі “Громадська думка: спроба
соціологічної інтерпретації” та в наукових статтях він, спираючись на роботи
П.Бурд’є, П.Шалтання, Дж.Геллапа, сформулював методологічні принципи
таких досліджень: “Ми виходимо з твердження: з соціологічної точки зору
полстери не мають справи з реальними суб’єктами громадської думки. Дані
полінгів – це певна сума індивідуальних думок, серед яких містяться, а може й
ні, суб’єкти громадської думки... Громадська думка – це не просто механічна сума
індивідуальних думок” 1 . Ідентифікація громадської думки на основі
індивідуальних думок відбувається за допомогою спеціальних запитань
фільтрів – впевненості, інформованості, компетентності тощо.
Разом з тим, зробивши важливі для розвитку соціології громадської думки
теоретичні та методологічні узагальнення, В.Оссовський непослідовно проводить
їх у своїх роботах. Він вважає, що “між методологічним арсеналом полстера і
соціолога існує й відмінність, зумовлена неоднаковими концепціями громадської
опінії та стилями її дослідження. Тоді як для полстера відповіді респондента є
складниками й елементами громадської опінії, для соціолога – лише проявами

1
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та симптомами, будівельним матеріалом для реконструкції громадської опінії”1.
Але, відзначаючи різницю між агрегатним баченням громадської думки (опінії)
у полстерів та структурним – у соціологів, В.Оссовський фактично визнає право
на існування двох видів громадської думки та двох підходів до її дослідження (з
позицій політичного ринку або ринку товарів та послуг “арифметична
опініометрія”, мабуть, доцільна). Тобто, і соціологи, і полстери досліджують
громадську думку (опінії) – тільки з різних методологічних позицій. А з цим
погодитись неможливо.
Поперше, тому що в масових соціологічних теоретичних та прикладних
(полстерських) дослідженнях основна частина запитань взагалі стосується не
індивідуальних опіній, а зовсім інших видів інформації.
Як відзначали фахівці з методології політичних досліджень Д.Мангейм та
Р.Річ, “опитування надає дослідникові інформацію п’яти типів: факти, знання
(percepcions), думки (opinions), ставлення, установки (attitudes) і звіти про
поведінку (behavioral reports) респондентів... До розряду думок входять
судження респондента про його погляди на певні предмети і події. На виявлення
думок націлені, наприклад, такі запитання, як: “Ви за чи проти легалізації
торгівлі наркотиками?”, “Кого би ви хотіли бачити переможцем на наступних
місцевих виборах?”. До ставлення можна віднести порівняно стійкі настрої
респондентів і їх оцінки певних явищ та ідей”2.
Тобто, виявлення індивідуальних опіній (думок) є тільки одним із елементів
як соціологічного, так і полстерського дослідження. У вивченні ж фактів, звітів
про поведінку чи установокпреференцій методологічний полстерський та
соціологічні підходи не відрізняються. Але полстери і соціологи повинні
відрізняти індивідуальне ставлення (установки, “attitudes”) до певних акторів,
явищ та процесів та індивідуальні і громадські опінії (“мнения”, opinion).
Подруге, громадську думку (громадські опінії), на відміну від індивідуальних
опіній та ставлень, опитувати взагалі неможливо. Опитувань громадської думки
не існує і не може існувати. Можна опитувати громадян, виборців, споживачів,
глядачів тощо, а громадську думку можна тільки досліджувати, як вивчають
живі та неживі об’єкти, реальні та віртуальні.
Громадська думка – це складне надіндивідуальне утворення, а не сума думок
(“мнений”) окремих осіб, опитати яку неможливо, бо вона не відповідає. Її можна
тільки досліджувати, відфільтрувавши “порожні відповіді” тих, хто не
цікавиться певною проблемою взагалі, не має визначеної позиції (“мнения”) з
цих питань, а головне – відсіявши за допомогою запитаньфільтрів та тестових
запитань все, як кажуть американці, що “несуттєво, некомпетентно і не
стосується справи”.
Всі громадяни України мають своє ставлення (“установки”, “аттитюди”) до
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політичних, соціальноекономічних, культурних і т.д. подій та процесів, що
відбуваються в суспільстві. Навіть люди, які не цікавиться політикою,
неінформовані і некомпетентні в політиці, культурі чи економіці, мають якесь
ставлення до них. Не обов’язково позитивне чи негативне. Це ставлення може
бути і нейтральним, і невизначеним і, дуже часто, навіть байдужим.
Невизначеної ж чи байдужої думки (“мнения”) не буває. Це – відсутність
індивідуальної думки. Індивідуальні думки зі складних політичних,
економічних та культурних проблем суспільства мають далеко не всі
громадяни, а хто має – не завжди її висловлює, особливо незнайомим людям
(інтерв’юєрам опитувань). А особи, які висловлюють власну думку, мають
далеко не однакову вагу в формуванні громадської думки, бо, по*перше, далеко
не однаково переконливі і впевнені в своїй позиції (пасивна чи агресивна
модальність); по*друге, мають далеко не однаковий авторитет у суспільстві та
своєму оточенні; по*третє, у них далеко не однакові комунікаційні можливості
(і безпосередні, і опосередковані через ЗМІ). А тому для виявлення власне
громадської думки на основі висловлювань окремих громадян в соціологічних
опитуваннях з певних проблем потрібно відфільтрувати відповіді тих, хто не
має думки з певної проблеми, неінформований, незацікавлений та
некомпетентний, а, можливо, і провести соціологічне “зважування” відповідей
тих, хто залишився. Інакше ми, в кращому випадку, при репрезентативній
вибірці отримаємо ставлення пересічних громадян до певної проблеми, а в
гіршому – “громадську думку” щодо гавайської та карибської кухні серед
українців на основі запитання: “Якій кухні ви віддаєте перевагу – гавайській чи
карибській?”. Певна частина респондентів відповідь дасть, хоча 99% українців
не куштували страв ні тієї, ні іншої. Інформативна цінність таких опитувань дуже
сумнівна.
Потретє, не можна погодитися з позицією В.Оссовського, що протиставляє
соціологію і полінги як сфери діяльності: “Соціологія є наукою і як така
орієнтована на пошук істини, пізнання соціальної діяльності.
В “інформаційній індустрії” полінгів проведення зондажу відбувається на
грунті нагальних потреб різних груп та інституцій, наприклад, медіа, партій,
державних і громадських інституцій і організацій”.1
Від такого розрізнення втрачає, в першу чергу, соціологія, яка стає таким
собі “мистецтвом для мистецтва”, суто відстороненим пошуком істини,
позбавленим прикладної ролі. Хоча в будь якому підручнику соціології можна
знайти розрізнення на теоретичну (фундаментальну) і прикладну соціологію.
Якщо вивести прикладні дослідження і розробки, і не тільки полінгові, але і
тестові та фокус*групові за межі соціологічної науки, то соціологія як наука
стає просто теоретизуванням і втрачає важливе джерело для свого розвитку –
приватні замовлення бізнес*структур, політичних суб’єктів, медіа, реклами
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тощо. Та й пошук істини, відірваний від практичних потреб суспільства,
перетворює саму соціологію на схоластику. Треба прикладні соціологічні полінги
виводити на рівень фахових досліджень взагалі і громадської думки зокрема, а
не відносити соціологічні прикладні полінги до іншої сфери діяльності, яка не
має стосунку до соціології.
Почетверте, якщо “арифметичноагрегатний” підхід у прикладних полінах
вважати легітимним способом дослідження громадської думки (опінії), то
йдеться не про слова, термінологічну суперечку – тут можуть бути (і є) суттєві
соціальнополітичні наслідки. Адже в демократичному суспільстві “громадська
думка” (“общественное мнение”, pablic opinion) є “священною коровою”
демократії, не рахуватися з якою не може ні влада, ні опозиція. Якщо будь*які
відповіді на будь*які запитання полстерів чи соціологів вважати висловленням
громадської думки (опитування громадської думки показали!), то в цьому разі
полст стає засобом маніпуляції масовою свідомістю, бо видає ставлення
неінформованих, некомпетентних і незацікавлених громадян до певної
проблеми за громадську думку. А тому завдання професійних соціологів полягає
в тому, щоб показувати, що такі полінги не є дослідженням громадської думки,
а зовсім не в тому, щоб доводити, що полінги не мають стосунку до соціологів.
У прикладних дослідженнях (полінгах) фірма “Юкрейніан соціолоджі сервіс”
розробила методику масових опитувань, що дає можливість виявляти поточну
громадську думку з соціальнополітичних питань та різницю між ставленням
пересічних громадян до певних політичних проблем та громадською думкою.
При цьому для виявлення з усього масиву національного опитування думки
визначених, інформованих, зацікавлених та елементарно компетентних в
політичних питаннях громадян використовувався “фільтр” з п’яти запитань:
1. Якою мірою вас цікавить політика? (Варіанти відповіді: зовсім не цікавить,
певною мірою цікавить, дуже цікавить).
2. Як часто ви читаєте в пресі статті про політичне життя та політиків в
Україні? (Варіанти відповіді: практично щодня, щотижня, щомісяця, кілька разів
на рік, практично не читаю).
3. Як часто ви обговорюєте із знайомими та колегами проблеми політичного
життя в Україні? (Варіанти відповіді: практично щодня, щотижня, щомісяця,
кілька разів на рік, практично не обговорюю).
4. Яка політична партія чи блок набрала на виборах 2002 року найбільше
голосів за партійними списками в загальнонаціональному окрузі? (Відкрите
запитання: правильна відповідь – блок “Наша Україна”, неправильна відповідь
– всі інші).
5. Яка політична партія чи блок отримали на виборах до Верховної Ради
2002 року найбільшу кількість депутатських місць в мажоритарних виборчих
округах? (Відкрите запитання: правильна відповідь – блок “За єдину Україну”,
неправильна відповідь – всі інші).
Виходячи з цих фільтрів, на основі індивідуальних думокопіній з певних
проблем треба аналізувати не тільки ставлення громадян (всіх опитаних чи
певних соціальних груп), але і опінії інформованих в політиці громадян, (тобто
тих, хто в запитанні №2 вибрав альтернативи: практично щотижня чи щодня
читає в пресі статті про політичне життя в Україні), та громадські опінії (тих,
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хто цікавиться політикою (вибрав альтернативи 1 та 2 запитання №1), читає
статті в пресі (альтернативи 1 та 2 запитання №2), регулярно обговорює
політичні проблеми України із знайомими та колегами по роботі (альтернативи
1 та 2 запитання №3) та дав правильні відповіді на елементарні тестові
запитання: яка партія чи блок набрали найбільше голосів у
загальнонаціональному окрузі (запитання №4) та отримали найбільше
депутатських місць в мажоритарних виборчих округах (запитання №5).
Такий аналіз дозволяє виявляти принципову різницю між ставленням
пересічних громадян України та громадською думкою інформованих,
зацікавлених та компетентних в політичних питаннях “лідерів думки” (див. табл.
1 та 2) щодо, наприклад, подачі заявки України на вступ до НАТО1.
Аналіз отриманих результатів опитування засвідчує, що у ставленні
громадян України до вступу нашої країни до НАТО незначно переважають
супротивники членства в Північноатлантичному альянсі, у ставленні
інформованих у політиці українців спостерігається баланс супротивників та
прихильників членства. При цьому майже третина і всіх українців, і політично
інформованих не має своєї думки або взагалі не цікавиться цією проблемою. А
ось громадська думка визначених, інформованих, зацікавлених, включених в
обговорення та компетентних в політичних питаннях громадян (а таких
виявилось 5,6% серед дорослого населення) вже однозначно схиляється до
членства України в НАТО. А тому не треба вдаватися до політичних спекуляцій,
говорячи про неготовність українців до вступу в НАТО та негативну позицію
громадської думки стосовно такого рішення. Громадська думка якраз вже
позитивно визначилася щодо членства. А тому політичне рішення парламенту
та уряду не зустріне опору громадської думки. Нерішучість же владних структур
не треба прикривати посиланням на негативне чи невизначене ставлення до цієї
проблеми тих, хто взагалі не цікавиться цим питанням, не має власної думки,
неінформований та некомпетентний.
Таблиця 1
Ставлення населення і оцінки “лідерів думки”
до можливого рішення Верховної Ради України
про подачу заявки на вступ України в НАТО, у %
С т ав л е н н я і о ц ін к и щ о д о
п о д а ч і за я вк и н а в ст уп д о
НАТО
1.П ід т р и м ую т ь р іш е н н я
п р о в с т уп д о Н А Т О
2.Н е п ід т р и м ую т ь
3.Н е в и зн а ч и ли с ь
1

С т а вл е н н я
н а с ел е н н я
(в с і
о п и т а н і)

Ін ф о р м о в ан і
в п о літ и ц і

Г р ом а д с ь к а
д ум к а
(“л ід е р и
д ум к и ”)

30,6

34,1

67,1

37,5
31,9

35,8
30,1

32,9
–

Соціологічне дослідження проведено в грудні 2002 року фірмою “Юкрейніан
соціолоджі сервіс” (N=1800 респондентів) за репрезентативною вибіркою
дорослого населення у всіх областях України (випадкова похибка не перевищує
2,5%).
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Таблиця 2
Ставлення населення і оцінки
“лідерів думки” відносно того,
який уряд України в останні роки
працював найбільш успішно, у %
Я к и й ур я д п р а ц ю в ав н а й б іл ь ш
ус п іш н о ?
1. У р я д В і к т о р а Ю щ е н к а
(2000–2001)
2. У р я д А н а т о л ія К ін а х а
(2001–2002)
3. У р я д В а л е р і я П у с т о в о й т е н к а
(1997–1999)
4. У р я д П а в л а Л а з а р е н к а
(1996–1997)
5. У р я д Є в г е н а М а р ч у к а
(1995–1996)
6. Ж о д е н з н и х
7. Н е в и з н а ч и л и с ь т а в з а г а л і н е
ц ік ав л я т ь ся ц и м п и т а н н я м

С тавлен н я
н аселен н я
(в с і
о п и т а н і)

Ін ф о р м о в ан і
в п о л іт и ц і

Г ром ад ськ а
д ум ка
(“л і д е р и
д у м к и ”)

34,7

41,9

64,9

10,2

12,8

12,8

2,2

2,3

2,1

0,9

1,3

2,1

0,5

0,8

0

29,4

24,7

17,7

22,0

16,2

–

Аналогічна ситуація складається і щодо громадської думки та ставлення
українців до діяльності різних урядів України (табл. 2). Адже хоча серед всіх
українців третина вважає найбільш успішним уряд на чолі з Прем’єрміністром
Віктором Ющенком, який працював в 2000 – 2001 роках, однак майже 30%
українців не вважають жоден з урядів ефективним, 22% не мають ніякої думки
з цього питання, кожен десятий вважає найефективнішим уряд Анатолія Кінаха,
а ще 4% – інші уряди України. А ось в громадській думці визначених,
інформованих та компетентних громадян майже 2/3 найефективнішим
вважають уряд Віктора Ющенка.
Тобто громадська думка (клімат думок), незважаючи на неоднозначні
економічні оцінки реальної діяльності уряду Віктора Ющенка та негативне
ставлення до нього більшості електронних та пресових ЗМІ, однозначно
визначилась щодо найефективнішого уряду за роки незалежності.
І ці результати були отримані не в суто наукових дослідженнях громадської
думки, а в звичайному фаховому соціологічному прикладному полінгу,
спрямованому на поточне вивчення динаміки соціальнополітичної ситуації і
громадської думки. Вся проблема полягає не в тому, можна чи не можна в
прикладних полінгах виявляти на основі індивідуальних думок власне
громадську думку, а в небажанні політиків та деяких соціологів її знати. А вже
науковцісоціологи на основі фахових полінгів можуть зробити багато теоретико
методологічних узагальнень щодо функціонування механізму “політика – ЗМІ
– громадська думка – масова свідомість громадян”. В якій громадська думка є
зовсім не транслятором послань ЗМІ і політиків до масової свідомості, а
функціонує за власними законами.
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Конструювання моделі соціальної держави
Лілія Юрженко,
кандидат соціологічних наук,
доцент Академії праці та соціальних відносин ФПУ
Юрій Шепіло,
дипломант Академії праці та соціальних відносин ФПУ

Сьогодні вся соціальна тканина українського суспільства пронизана
трансформаціями. І часто принципи, методи трансформацій країн
Заходу автоматично переносяться на наш грунт – без урахування
української специфіки, історичного досвіду нашого народу, особливостей
соціальної структури і соціальних відносин. Не дивно, що така ситуація
викликає соціальну напругу, кризи, девальвацію моральних цінностей
тощо.В цих умовах першочергового значення набуває пошук механізмів
узгодження інтересів більшості членів суспільства, формування
громадянського суспільства.
Історія XX століття показала, що визнання поліваріантності історичного
процесу означає, відповідно, і визнання різних моделей розвитку суспільства.
Перехід суспільства в якісно новий стан закономірно пов’язаний з
кардинальними змінами в економіці, політиці і соціальний сфері. На першому
етапі ці зміни неминуче супроводжуються руйнацією соціального організму й
одночасним формуванням ядра нових соціальноекономічних відносин.
Деструктивний період завжди болісний для суспільства, оскільки пов’язаний із
скороченням виробництва, зниженням життєвого рівня населення, регулятивної
ролі права. Він може бути коротким або досить тривалим; на певній стадії
соціальна система перебуває в стані нерівноваги, коли виникає небезпека не
тільки повернення до минулого, але й національної катастрофи.
Вихід України з кризи правомірно розглядається як перехід до ринкової
системи господарювання, де багатоукладна економіка складає базис
громадянського суспільства. Держава – це той основний інститут, який моделює
соціальне середовище шляхом формування законодавчої основи взаємної
відповідальності керівників і керованих. Тільки на основі цієї системи
відповідальності може бути реалізоване ефективне економічне і соціальне
управління, що є вирішальним для соціального розвитку. Соціальна держава
бере на себе обов’язок піклуватися про соціальну справедливість, добробут
громадян, їхню соціальну захищеність. Вона прагне поєднати економічну свободу
із соціальним захистом окремих прошарків населення.
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До принципів соціальної держави відносять: пріоритет прав людини,
економічну свободу, самореалізацію особистості, визнання регулюючої ролі
ринку; відповідальність держави за створення і підтримку умов, що
упорядковують економічні асоціальні відносини; солідарність.
Коли після Другої світової війни в конституціях ряду західноєвропейських
країн з’явилася формула «соціальна держава», багато дослідників вважали, що
обов’язки її зводяться лише до проголошення соціальноекономічних прав
громадян на працю, відпочинок, соціальне забезпечення та до розподілу пенсій
та інших соціальних виплат. Але згодом утвердилося розуміння того, що
соціальна держава покликана вирішувати значно ширше коло питань:
– створювати умови для забезпечення громадян роботою,
– забезпечувати людям прожитковий мінімум,
– сприяти збільшенню кількості дрібних і середніх власників,
– охороняти найману працю,
– піклуватися про освіту, культуру, охорону здоров’я тощо.
З’ясувалося, що крім власне соціальної політики соціальну орієнтацію
повинна мати вся економічна політика, не перекреслюючи при цьому
конкуренцію й економічну свободу. Соціальна держава бореться не проти
багатства, а проти злиднів, заохочуючи соціальну функцію приватної власності.
Таким чином, цілі соціальної держави досягаються всією її політикою, а не
тільки методами політики соціальної. У цьому випадку в зв’язку зі зміною урядів
багато аспектів цієї політики зникали б або серйозно змінювалися.
Проголошення України соціальною державою і внесення цього положення в
Основний Закон країни є, безумовно, кроком вперед у розвитку державності. У
Конституції закріплено принцип соціальності держави, політика якої
спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток
людини. Зокрема, йдеться про визнання відповідальності держави за соціальний
стан громадян, своєчасну виплату заробітної плати робітникам державного
сектора, а також пенсій, стипендій, інших соціальних виплат, про приведення
мінімальної зарплати, стипендій і дотацій у відповідність із реальним
прожитковим мінімумом.
На жаль, багато з цих положень залишаються тільки на рівні декларацій.
Різке зниження рівня життя основної маси населення призвело до того, що
майже дві третини громадян країни живе на доходи, нижчі прожиткового
мінімуму. В особливій скруті опинилася непрацездатна частина населення –
інваліди, пенсіонери, а також сім’ї з дітьми.
Отже, що таке соціальна держава? Це держава, в якій людина, її життя та
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою
соціальною цінністю. У випадку, коли людина з тих чи інших причин не може
забезпечити себе матеріально, держава надає їй необхідну підтримку. Такий
підхід відповідає Ст. 25 Загальної декларації прав людини.
Проголошення України соціальною державою (Ст. 1 Конституції) зумовлює
необхідність розвитку її конституційної моделі.
Істотну допомогу в пізнанні вітчизняної моделі соціальної держави дає
Указ Президента України, яким затверджено “Основні напрями соціальної
політики на 1997— 2000 роки”. Практика свідчить, що неможливо визначити
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теоретичний зміст поняття «соціальна держава» однозначною дефініцією, з
одного боку, через складність цього явища, а з другого — через необхідність
зважати на особливості перехідного періоду в Україні. З урахуванням цього в
українській моделі соціальної держави акценти розставлені таким чином:
проведення політики соціальної безпеки, яка полягає в захисті соціально
вразливих верств населення, адаптація суспільства до нової моделі суспільного
розвитку, поступове звільнення людини від соціального піклування з боку
держави, сприяння її самостійності та відповідальності.
Витоки соціальної держави сягають глибин віків. Скажімо, ще в античному
Римі існували первісні форми суспільної підтримки бідних. Однак історики
схиляються до того, що справжні елементи соціальної держави з’явилися
близько ста років тому, коли в Німеччині та інших європейських країнах було
запроваджено соціальне страхування різних ризиків втрати доходів працівників.
Становлення соціальної держави відбувалося паралельно із запровадженням
загального виборчого права громадян, а темпи застосування тих чи інших
елементів соціального захисту визначалися станом боротьби робітників і їхніх
організацій — партій і профспілок — із власниками.
Особливо активну роль у популяризації ідеї соціальної держави відігравали
політичні партії, які боролися за владу. Нині в більшості індустріальних країн
політики вже не піддають сумніву саму ідею соціальної держави, дискусія
точиться лише навколо «меж соціальної держави», тобто спроможності держа
ви фінансово забезпечувати соціальні гарантії та розвивати соціальну сферу.
Сучасні західні «держави добробуту» розрізняються, головним чином, за
відносним ступенем опори на ринок та державне регулювання у реалізації
концепції соціально орієнтованої економіки. Відповідно до цього можна виділити
такі основні типи «держави добробуту»:
– ліберальна модель, де перевага надається ринковим механізмам,
притаманна, наприклад, США, Канаді, Великій Британії та Австралії;
– модель регульованого ринку, де розподіл ресурсів визначається ринком у
поєднанні із значним регулюванням на основі угод між урядом, бізнесом і працею.
Ця модель характерна для Швеції, Норвегії, Австрії, Німеччини;
– японський тип держави добробуту, що відрізняється патерналізмом на рівні
підприємства.
Соціальна політика США базується на таких постулатах, як приватна
власність, ринкова економіка, конкуренція. Особливістю американської
ментальності є індивідуалізм та визнання неминучості соціальної нерівності,
тому американська концепція соціальної справедливості виходить з таких
принципів:
– головною умовою реалізації соціальної справедливості є надання всім
громадянам фундаментальних прав (свобода слова, совісті, асоціацій);
– із сфери суспільних відносин виключається дискримінація особи.
Головною метою соціальної політики є вирівнювання можливостей для всіх
громадян. Оскільки між правами і можливостями їхньої реалізації існує розрив,
то його подолання має відбуватися із врахуванням механізму економічного
зростання і дотриманням розумного балансу між принципом економічної
ефективності і принципом розподілу. В цілому в США нараховується близько
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75 програм соціальної допомоги, що передбачають виплату грошей, надання
безплатних талонів на харчування, дотації на оплату житла, медичну допомогу
та ін. Протягом 1980 – 1995 років витрати федрального уряду на соціальні
програми трималися приблизно на одному рівні – 50 – 52 %. На ці та інші
програми федеральний уряд і штати виділяють понад 10 млрд. дол. щорічно.
Порівнюючи соціальну політику, наприклад, США і Швеції, слід відмітити,
що, незважаючи на приблизно однакові частки національного доходу, що
використовується на охорону здоров’я, освіту та інші соціальні програми, у США
держава несе відповідальність за надання маргінальним групам населення
мінімального стандарту. В Швеції ж держава гарантує всім рівне право на
високий рівень життя. В США індивід обирає послуги соціальної сфери,
керуючись своїми доходами і сімейним станом, а у Швеції існує єдина для всіх
система охорони здоров’я, освіти і пенсійного забезпечення, послуг і пільг, обсяг
і якість яких визначаються політичними рішеннями.
Уряд Швеції проводить політику рівності, а тому матеріальні блага
розподіляються досить рівномірно між усіма членами суспільства. Різниця в
заробітній платі не є великою. Наприклад, доход селянина лише удвічі менший
від зарплати лікаря і в 2,5 разу менший від заробітку керівника великого
підприємства. Рівність досягається також шляхом надання державою
безплатних або недорогих високоякісних послуг у найважливіших сферах
життя. Важливими факторами вирівнювання є повна зайнятість (адже
суспільство з повною зайнятістю уникає різниці в доходах і життєвому рівні) і
прогресивна система оподаткування, яка включає прямі і непрямі податки.
Високий рівень життя в Швеції став можливим завдяки тривалому, відносно
стійкому економічному зростанню. Вже після Другої світової війни Швеції
вдалося посісти перше місце в Європі і одне з перших у світі за рівнем життя,
розрахованому за часткою ВНП на душу населення. Виплати центрального
уряду на соціальні програми 1980 року становили 62 %, а в 1992 – 1995 роках –
58,8 % усіх урядових витрат.
Нині, внаслідок відомих політичних і соціальноекономічних подій, що
відбулися в останнє десятиліття, Україна переживає системну соціально
економічну кризу, результатом чого стало посилення негативних процесів у
соціальній сфері. Більше всього постраждав у процесі перетворення статус праці.
Проведення соціальної політики «виживання» на офіційному рівні поставило
під сумнів роль і місце праці в матеріальному забезпеченні людини. Культ
«заробітку грошей» знецінив саме поняття праці, штовхаючи людей на різні види
діяльності з метою матеріального забезпечення.
Держава, управляючи потужними матеріальними, фінансовими ресурсами,
володіючи правовими важелями впливу на зайнятість, у той же час не повинна
придушувати дії ринкового механізму, а шукати оптимальне сполучення
управлінського впливу з елементами ринкових відносин. Центральні органи
влади повинні встановити мінімальну зарплату хоча б на рівні прожиткового
мінімуму, створити й організувати мережу підготовки, перепідготовки і
працевлаштування робочої сили, визначити правові норми найму і звільнення
працівників, стимулювати створення нових робочих місць і суспільних робіт
шляхом надання пільг тощо.
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Зрозуміло, що в умовах ринку тільки ефективно працююче окреме
підприємство або галузь промисловості в цілому може забезпечити прийнятний
рівень зарплати і хоча б необхідний мінімум соціальних гарантій своїм
працівникам. У нас же дотепер, у порівнянні з розвинутими країнами,
продуктивність праці і середній прибуток учетверо, вп’ятеро нижчий – з усіма
економічними і соціальними наслідками, що випливають в результаті таких
реалій.
У системі стимулювання праці чільне місце посідає заробітна плата. Вона є
головним джерелом підвищення добробуту. Основний недолік соціальної сфери
в Україні пов’язаний з низькою оплатою праці. Тому необхідно відновити
відтворювальну функцію заробітної плати, підвищити її частку у ВВП,
зменшити надмірну диференціацію у розподілі доходів.
Необхідність посилення соціального захисту в Україні пояснюється вкрай
низьким рівнем доходів. Саме це є причиною того, що соціального захисту
потребують не окремі верстви населення, а практично більшість громадян.
Основні причини цього: незначний обсяг виробленого ВВП на душу населення,
а також існуючі пропорції розподілу національного доходу. Ці показники в
Україні, порівняно з високорозвиненими країнами, вкрай негативні. Заробітна
плата за своїми розмірами ніяк не відповідає ринковим умовам. Вона низька в
собівартості і ціні реалізації. За умов такого низького рівня оплати праці і постає
проблема соціального захисту і соціальних гарантій.
Контрасти у матеріальному стані різних верств населення України вже давно
перевищили критично допустимий рівень, який визначає поріг соціальної
стабільності. Нинішній рівень диференціації доходів в Україні відповідає рівню
соціальної диференціації країн Заходу в останню третину XIX століття, тобто в
період формування передумов соціалістичної революції.
Тільки в результаті ліквідації антагоністичних відносин між людьми на зміну
стихійності приходить планування суспільного розвитку, діяльність людей, яка
спирається на єдність їхніх інтересів і цілей, все більше стає дійсно вільною і
свідомою творчістю. Ліміт подальшого зниження рівня життя основної маси
населення вичерпаний. З метою недопущення соціального вибуху у першу чергу
необхідно погасити заборгованість держави по заробітній платні, пенсіях та
інших соціальних виплатах, підвищити рівень мінімальної заробітної плати і
пенсій до прожиткового мінімуму. При цьому невиплати приховують дуже
низький, економічно необгрунтований рівень оплати праці основної маси
зайнятих. Очевидно, що однією з причин збільшення заборгованостей по
заробітній платі є те, що у нас не існує механізму, який би забезпечував
відповідальність керівників підприємств за невиплату грошей робітникам. У
зв’язку з цим позитивної оцінки заслуговує розпорядження Президента
України, відповідно до якого Кабінет Міністрів повинен підготувати
законопроект про притягнення до кримінальної відповідальності керівників
підприємств, установ і організацій за невчасно і не в повному обсязі виплачену
заробітну плату. Також передбачається, що така відповідальність буде
встановлена за затримку внесків у соціальні фонди. На думку деяких
дослідників, ситуацію з невиплатою зарплати може поліпшити принцип заміни
заборгованості на власність, тобто на акції, цінні папери, яких можуть
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позбавитися недобросовісні директори підприємств.
Українське суспільство перебуває нині в стані глибокої анемії, що
проявляється в кількох аспектах: пізнавальному (дезорієнтація, мішанина
цілей), емоційному (страх), мотиваційному (апатія, замикання в собі).
Відбувається процес декомпозиції соціальної структури суспільства, яка тра
диційно існувала кілька десятиліть.
В економічно розвиненому суспільстві існує складна система розподілу
нерівності: суб’єкт із низьким рангом відносно одного політичного ресурсу має
добрі шанси досягти успіху щодо іншого і частково компенсувати брак першого
політичного ресурсу. Таку модель нерівності в індустріальному суспільстві
визначають як систему дисперсних (розсіяних) нерівностей, а саме розходження
рангів одного і того ж суб’єкта в різних соціальних ієрархіях – соціальною
декомпозицією.
Результати соціальної декомпозиції на індивідуальному рівні свідчать, що в
людей із суперечливими статусами (високий рівень освіти і низький професійний
рівень, високий прибуток і низький престиж) виникають конфліктні ситуації із
перманентно вираженим екстремістським спрямуванням. А в рамках соціальної
структури на груповому рівні декомпозиція означає подолання домінантних
відносин і жорсткої статусної ієрархії.
Нинішню українську економіку жодною мірою не можна вважати соціально
орієнтованою ні за типом економічних відносин, ні за темпами економічного
зростання та продуктивністю праці, ні за характером і рівнем розподілу
суспільного продукту між «працею» та «капіталом». За висновками спеціалістів
Гарвардського університету, які проводили відповідні дослідження, Україна
завершила перехід до нового типу економіки, яка не є ринковою. Її можна назвати
віртуальною економікою, олігархічним соціалізмом, постсоціалістичною
гібридною економікою, а тому ні про яку соціальну державу мова не йде.
Для подальшого вирішення соціальних проблем потрібна ефективна
економіка. Здається, що саме завдяки жорстким заходам «шокової терапії» низка
країн Східної Європи різко висунулася вперед у розвитку економіки, а отже у
розширенні можливостей соціальної політики держави (країни Балтії, Польща,
Угорщина та інші). Дійсно, соціальна держава неминуче виникає там, де
з’являється соціальна економіка.
Авторами було проведене експертне опитуванння на тему «Тенденції
становлення і розвитку соціальної держави в Україні» представників різних
управлінських ланок Федерації профспілок України, альтернативних
профспілок і Міністерства праці і соціальної політики. Дослідження показало,
що більшість експертів (90% від загальної кількості) вважають, що Україна на
сьогодні не є повноцінною соціальною державою, як це записано в Конституції.
Причинами цього опитані назвали брак відповідних соціальноекономічних умов,
механізмів реалізації конституційних норм, чітко визначеної концепції
соціальної держави. Наслідок – нерозуміння громадянами суті соціальної
держави.
На запитання, чи можливий консенсус між органами державної влади і
профспілками для створення соціальної держави, 85% опитаних експертів
відповіли ствердно, вказавши на такі умови: наявність високого ступеня
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патріотизму влади, подолання корупції, посилення активності профспілок,
рівність сторін у соціальному партнерстві, створення законодавчої бази для
реформування профспілок тощо.
Думки експертів розділилися при відповіді на запитання про те, яка модель
соціальної держави більш відповідає українському менталітету: соціал
демократична (характеризується максимальним рівнем соціального
патерналізму держави і мінімальним – соціальної відповідальності людини, має
високий рівень перерозподілу прибутків) – 50% опитаних; консервативна
(характеризується рівномірним розподілом ступеня відповідальності за долю
громадян між державою й особистістю; держава виступає як гарант соціального
забезпечення, але воно здійснюється самими громадянами через різні страхові
механізми (фонди) за кошти громадян; має місце поміркований рівень
перерозподілу прибутків) – 45% опитаних; ліберальний (характеризується
покладанням максимальної відповідальності за громадян на них самих; держава
забезпечує лише мінімальний рівень соціальної підтримки; має місце високий
рівень перерозподілу прибутків) – 5% опитаних експертів.
Основне завдання держави полягає в тому, щоб повернути праці ціннісний
зміст, підкреслити його творчу природу і соціальноорганізуючу роль. Держава
повинна сконцентруватися на впровадженні в економічну практику концепції
«гідна праця – гідна оплата». В першу чергу це повинно відобразитися на
проведенні відповідальної політики заробітної плати, сучасної міграційної
політики і формуванні адекватної реаліям системи зайнятості з акцентом на
робочі місця, галузі високої технологічності, інформатизації і сучасної організації.
Крім зміцнення і формування соціальних і моральних цінностей як чинника
економічного розвитку, роль держави полягає також у проведенні політики
розвитку соціальноорієнтованого ринку, а не ліберальноанархічного.
Відповідальна держава повинна підтримувати, наприклад, створення умов для
збільшення довгострокового кредитування банками реального сектора
економіки, тобто продуктивних підприємств і таких, що надають послуги, а не
комерційної діяльності, що веде лише до штучного підвищення цін на товари.
Велике значення для розвитку держави має також проведення ефективної
політики, спрямованої на поліпшення людського капіталу, що передбачає
виконання різних економічних і соціальних програм, таких, як: стимулювання
економічного зростання; справедливий розподіл благ; забезпечення
гарантованого рівня освіти і медичної доломоги, харчування; видача трансфертів
нужденним для одержання мінімального гарантованого прибутку.
Якими б досконалими не були нові технології, без добре підготовленого
персоналу домогтися високої ефективності роботи неможливо. Тому саме
інвестиції в людські ресурси повинні стати одним із головних чинників
конкурентоспроможності як окремого підприємства, так і держави в цілому. Для
цього необхідно вирішувати проблеми освіти, що перешкоджають розвитку
соціальноекономічної сфери. Вони зводяться, в основному, до недостатньої
практичної спрямованості освіти, низького рівня прагматизму в підготовці
спеціалістів. У цьому відношенні наша система освіти значно поступається
західним. Водночас у переорієнтуванні освіти в більш практичне річище не
можна припустити гіпертрофування вузькоспеціалізованої підготовки на шкоду
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загальнотеоретичній освіті. Концептуальним напрямком розвитку системи
освіти повинен стати синтез наявних здобутків у галузі теоретичної підготовки
і досягнень західної системи, пов’язаних із зближенням соціальноекономічних
потреб країни і професійноорієнтованих можливостей освітньої сфери.
Таким чином, сучасні підходи до людини і людського розвитку висувають на
перше місце необхідність перегляду змісту всієї шкали вимірів ефективності і
доцільності економічної політики.
Держава формулює і реалізує відношення до громадян своєї країни в
соціальній політиці, покликаній гуманізувати ринкові економічні відносини,
уберегти людину, забезпечити розвиток і збільшення базового багатства країни
– людських ресурсів, із яких вона черпає собі підтримку, створює основи
матеріального і духовного добробуту.
Більша частина проблем у цих галузях залишається невирішеною. Автори
бачать цілий комплекс причин цих проблем.
Поперше, програми, які стосуються зниження рівня бідності, носять
загальний характер. Крім того, немає детального механізму їхньої реалізації,
фінансового забезпечення; для них типові безадресність і обмеженість
пропонованих заходів. У той же час реалізація програм в напрямку зниження
рівня бідності і проблем ринку праці страждає від неузгодженості дій і закритості
діяльності різних міністерств і відомств.
Удосконалення і наближення до реальності потребують: державна система
соціального захисту населення, система працевлаштування і перекваліфікації
безробітних, пенсійна система. У країні й дотепер не існує якісної служби добору
персоналу, немає механізму співробітництва й обміну інформацією між
державою і всіма соціальними партнерами. Гендерний підхід до вирішення
проблем безробіття і зайнятості перебуває в стадії зародження. Корені
нерозв’язання державою очевидних і насущних проблем бачаться також у частій
зміні глав і складу уряду, тобто в зниженні відповідальності наступного за
прийняті програми і зобов’язання попереднього.
З іншого боку, не налагоджено механізму двостороннього співробітництва між
урядом і соціальними партнерами: можливості впливу і реальної участі в
соціальному діалозі з боку профспілок у вирішенні найважливіших соціально
економічних питань незначні.
В умовах демократії соціальна політика набуває нового вигляду. Проте до
старих напрямків зусиль, що не втратили значення (турбота про охорону
здоров’я, освіту, харчування і прибутки), додаються (як особливо актуальні) такі
цілі:
– стабілізація демографічної ситуації;
– регулювання мобільності населення;
– впровадження принципово нової політики зайнятості;
– розробка сучасної системи менеджменту в сфері людських ресурсів в
умовах формування ринку праці.
Таким чином, ситуація, що склалася в країні, потребує відмовитися від
«реформ заради реформ».
Отже, очевидно, основні завдання, що постають перед державою, такі:
– визначити екстрені заходи, пов’язані з відродженням економіки і
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досягненням економічної стабільності;
– накреслити основні пріоритети у розв’язанні соціальних проблем освіти й
охорони здоров’я, розвитку науки, культури, екології, проводити активну
політику у створенні системи соціального захисту населення;
– необхідно кардинально змінювати статус державних службовців;
– впроваджувати не тільки політичний контроль за діяльністю державної
влади через інститут міністрівполітиків, але й робити «прозорою» діяльність
державних структур, насамперед через позитивний зворотний зв’язок із
громадськими об’єднаннями й асоціаціями підприємців;
– демонтувати систему колективної відповідальності, точніше,
безвідповідальності;
– необхідна активна інформатизація державної влади;
– активно сприяти розвиткові місцевого самоврядування і його фінансової
бази;
– забезпечити контроль громадянами процесу прийняття рішень місцевою
владою і виконання рішень виконавчою;
– переглянути податкову політику в частині зниження податкового тягаря
для малого і середнього бізнесу;
– збільшити інвестиції в сферу освіти і науки;
– необхідне термінове вирішення проблем у сфері молодіжної зайнятості:
створення і квотування робочих місць для молодих спеціалістів – випускників
навчальних закладів;
– удосконалити політику прибутків і заробітної плати (реалізувати на
практиці концепцію «гідна праця – гідна оплата»).
Результатом проведених реформ повинна стати побудова соціальної
держави, оскільки вона – це процес пошуку механізмів узгодження інтересів
більшості членів суспільства, побудови громадянського суспільства.
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Відносини держави і церкви
в контексті побудови громадянського
суспільства
Віталій Перевезій,
кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник
Інституту політичних
і етнонаціональних досліджень НАН України
В середовищі вчених-суспільствознавців, політичних та
громадських діячів, серед усіх, хто не байдужий до проблем подальшого
суспільно-політичного розвитку України, триває дискусія про
перспективи становлення та розбудови громадянського суспільства.
Підсумовуючи характеристики, які дають громадянському
суспільству різні дослідники, можна стверджувати, що громадянським
суспільством є така суспільна організація, за якої існує дієва система
захисту прав громадян від посягань держави. Зважаючи на те, що
поодинока особистість є фактично беззахисною перед потужним
державним апаратом, головними елементами громадянського
суспільства прийнято вважати об‘єднання громадян. У пропонованій
статті робиться спроба з‘ясувати, чи можна вважати церкву одним
із елементів громадянського суспільства.
В Україні як поліконфесійній державі співіснує значна кількість релігійних
об‘єднань, які, згідно з законом, формально рівні між собою. Кожна із конфесій
відрізняється одна від одної не тільки релігійними ідеями, а й ставленням до
суспільних проблем. Одні церкви мають тривалий досвід суспільного служіння,
формально визначений у їхніх соціальних доктринах, інші самоусуваються від
втручання у життя секуляризованого світу, треті обирають „серединну”
позицію. Виходячи з цього, доцільним видається розглянути вплив на розбудову
громадянського суспільства не абстрактної “церкви” або “релігії”, а конкретно
визначеної конфесії. Отже, спробуємо дослідити роль Української православної
церкви в процесі розбудови громадянського суспільства.
Церква є не лише божественною інституцією, але й організацією віруючих
людей. І як така вона прагне захищати їхні інтереси. Зрозуміло, якщо виникає
загроза обмеження релігійних свобод. На превеликий жаль, досить часто права
віруючих порушуються державними органами влади або іншими суб‘єктами в
результаті бездіяльності цих органів. У таких випадках церква, здебільшого в
особі її ієрархів або через прийняття синодальних рішень, звертається до
державних органів з петиціями чи навіть протестами, в яких викладається суть
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неправомірних дій певних інстанцій чи посадовців. Необхідно зазначити, що
УПЦ, незважаючи на численні проблеми, які існують у її стосунках з державою,
прагне не йти шляхом конфронтації з владою, а порозумітися з нею при
вирішенні навіть найскладніших непорозумінь.
Для того, щоб усвідомити, яким чином церква може стати одним із елементів
громадянського демократичного суспільства, необхідно передусім з‘ясувати, на
яких засадах вона будує свої стосунки із державою і яке місце у суспільному
житті відводить собі.
Православна церква вважає, що держава виникає не безпосередньо із волі
Божої, а із наслідків гріхопадіння і є необхідним елементом життя в зіпсованому
гріхом світі, в якому особистість і суспільство потребують захисту від
небезпечних проявів гріха. Отож держава є інститутом, покликаним захищати
права та інтереси як окремої особи, так і суспільства в цілому від гріховних,
тобто позазаконних зазіхань на них з будьчийого боку.
Однак історичний досвід свідчить, що дуже часто державна влада не тільки
не виконує покладеної на неї функції захищати своїх громадян від гріховних
посягань, а й сама стає символом несправедливості, порушуючи права народу.
Як церква повинна ставитися до несправедливих репресивних дій влади,
корупції, фінансових зловживань, які позначаються на матеріальному
благополуччі народу, інших способів надужиття владою? Однозначну відповідь
на це запитання дає ігумен Гавриїл Рибальченко: “Церква засуджує такі дії і
оцінює їх як гріх, а з гріхом компромісів бути не може”. Однак методи боротьби
церкви із таким гріхом значно відрізняються від методів, які використовує
секуляризований світ. “Церква закликає не до страйків, голодувань або
агресивної непокори, а до мирного діалогу як єдиного вірного засобу для
подолання проблеми. Це може бути і звернення через засоби масової інформації,
і прямі письмові чи усні звернення, і, що також дієво, храмова проповідь. Однак
основним засобом для Церкви і християнина залишається молитва” [1]. Лише
за виняткових обставин церква може вдатися до радикальніших дій: вимагати
застосувати механізми народовладдя для зміни законодавства; звертатися в
міжнародні інстанції і навіть закликати віруючих до мирної громадянської
непокори. Такі дії церкви можливі у випадку насильного відвернення владою
віруючих від віри або примушування їх до здійснення тяжкого гріха [1].
Церковні діячі неодноразово підкреслюють, що представникам влади немає
сенсу боятися церкви, адже вона ніколи не загрожувала існуванню держави
(навіть атеїстичної). Православна церква завжди вчила віруючих коритися
владі, навіть тій, з чийого боку зазнавала гонінь, молячись за неї і визнаючи її.
Однак при цьому християни повинні ухилятися від абсолютизації влади,
визнаючи її земну, тимчасову цінність.
Яскравим проявом поваги церкви до держави є її теперішні стосунки із
українською владою. В одному з інтерв‘ю на запитання журналіста, чи непокоїть
його зростаюча неповага до влади, предстоятель УПЦ митрополит Володимир
відповів: “Перш за все слід чітко відрізняти анархію від демократії. Є Президент
України, обраний народом. Який би він не був – він Президент. Він намагається
робити все, що може, для поліпшення життя та консолідації нашого суспільства,
для того, щоб Церква існувала в суспільстві в мирних умовах і звершувала своє
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святе діло і щоб жили ми, як каже Апостол Павел, “в усякому благочесті і
чистоті”[2].
Вражає християнська смиренність, з якою до Президента звертається
архієрейський собор УПЦ з приводу чергового загострення міжконфесійних
стосунків в Україні, пов‘язаного із можливим втручанням у конфлікт
Константинопольського патріарха. “Ми вдячні, що Ви, як Глава Держави,
усвідомлюєте необхідність досягнення міжконфесійного миру в Україні як
важливого чинника нормального життя і розвитку нації та докладаєте великих
зусиль для усунення непорозумінь і розбрату на релігійному грунті”, –
зазначають ієрархи церкви [3]. В офіційній заяві архієрейського собору
спостерігаємо спробу відділити президентську позицію щодо питань державно
церковних відносин від реальної політики, яка здійснюється чиновниками. Собор
позитивно оцінює заяви Президента про необхідність подолання розколу в
православ‘ї і створення Української помісної православної церкви, адже його
учасники усвідомлюють, що “ворожнеча на релігійному грунті – це чинник, що
веде до напруженості і нестабільності в суспільстві, який послаблює державу”[4].
Однак у проведенні безвідповідальної державної релігійної політики винний не
Президент (зазначимо, що УПЦ категорично виступає проти об‘єднання всіх
православних України в єдину Помісну церкву), а деякі “безвідповідальні особи”,
які “перекрутили ідею церковної єдності і привласнили собі право втручатися в
життя Церкви”.[4]
А чи не підтверджують невикоріненність віри у заступництво справедливого
“царябатюшки” слова, якими завершується звернення до Президента:
“Сподіваємося на Ваше розуміння бід і скорбот чад УПЦ. Ми багато не просимо:
лише надати нам можливість вільно і спокійно молитися і трудитися у Славу
Божу і на користь Батьківщині”[3].
Принагідно зазначимо, що датоване тим самим числом звернення
архієрейського собору УПЦ до константинопольського патріарха Варфоломія
важко назвати зразком смирення: “Втягування Вашої Святості у конфлікт нічого
доброго не дасть – це не тільки поглибить наявний розкол, але й приведе до
нових розколів... Будьяка участь Вашої Святості в авантюрах амбітних політиків
здатна непоправно підірвати Ваш авторитет і як Константинопольського
патріарха, і як особистості і, що ще небезпечніше, викликати кризу чи навіть
розкол у православному світі, який за наслідками може нагадати трагедію 1054
р. Розкол є внутрішня справа УПЦ”[5].
Отже, якщо втручання Президента у міжправославний конфлікт визнається
УПЦ чи не як велике благо, то участь у ньому Вселенського патріарха
(формально першої особи у православному світі) видається недоцільною і
розцінюється як втручання у внутрішні справи УПЦ.
УПЦ неодноразово намагалася підтримати діючу владу у скрутні для неї
моменти. Так, наприклад, після Скнилівської трагедії предстоятель УПЦ
митрополит Володимир виступив із зверненням до українського народу, у якому
відразу після слів співчуття наголошувалося на потребі “віддати належне
державній владі і компетентним органам, які роблять все необхідне для
виявлення причин, що є головною метою в розслідуванні для попередження
аналогічних катастроф”. При цьому митрополит визнає, що “на жаль, лихо є не
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рідкісною і епізодичною подією в житті нашої держави. Протягом останніх років
різного роду нещастя вражають Україну”. Предстоятель УПЦ переконаний, що
усі ці біди в більшості випадків попередити лише організаційними заходами
неможливо, бо вони є знаменнями Божими про неправильний спосіб життя.
Митрополит глибоко стурбований тим, що різні сили шукатимуть серед
винуватців трагедії своїх політичних противників, підуть шляхом недостойних
інтриг, політичного торгу і безоглядної критики. “Подібні дії лише введуть народ
у розпач, посіють сумніви в його власних силах, народять недовіру до будьяких
засобів, спрямованих на створення гідного нашого народу життя в Україні, що
може завершитися важкими наслідками для нашої державності і спричинитися
до занепаду її іміджу і в очах міжнародної громадської думки”, – зазначає
предстоятель [6].
Аналіз цього документа наштовхує на думку, що його авторів більше хвилює
не доля людей, які загинули або постраждали, а тих, проти кого може бути
скерований народний гнів. При цьому, гадаємо, доречно було б дещо
перефразувати останню цитату, адже не щось інше, а саме Скнилівська та інші
численні трагедії ввели народ у розпач, посіяли сумніви у його власних силах,
породили недовіру та спричинилися до занепаду іміджу України в очах
міжнародної громадської думки.
У церкви є багато претензій до нинішньої влади, але в цілому, а особливо в
порівнянні з тією владою, що її репрезентував Президент Л.Кравчук, якому УПЦ
й досьогодні не може пробачити підтримки патріарха Філарета, або перед
загрозою приходу до влади у майбутньому націоналдемократичних сил, які
вважають УПЦ “п`ятою колоною Москви”, чинна влада видається для
представників церкви якщо і не найкращим варіантом, то меншим злом. Тому
ми бачимо численні спроби церкви “працювати” із владою. Із вуст церковних
ієрархів можна почути багато нарікань у її бік, але це не огульні звинувачення
заради самих звинувачень, а, так би мовити, “конструктивна критика”,
спрямована на те, щоб у межах можливого змінити на краще ставлення держави
до УПЦ.
Для представників церкви показовим є приклад тих країн, де законодавчо
закріплений особливий статус традиційних для цих держав релігійних
організацій. Архієпископ Львівський Августин серед позитивних прикладів
стосунків держави і церкви називає Грузію, де нещодавно було підписано
“Конституційну угоду між Державою Грузія і Автокефальною Православною
Апостольською Церквою Грузії”, в якій, зокрема, зазначається: “Більшість
населення Грузії – православні християни. Конституція Грузії визнає особливу
роль Православної Церкви в історії країни. У розвинутих країнах світу історичні
церкви отримали особливий юридичний статус. Згідно з Конституцією, Церква
незалежна від Держави”[7]. Такі приклади спонукають УПЦ до дій, спрямованих
на утвердження власного особливого юридичного статусу в Україні. Виходячи з
цього, стає зрозумілим, чому саме ця церква є однією з найбільших прихильниць
зміни законодавства у сфері державноцерковних та міжконфесійних відносин.
Однак, незважаючи на це, протягом другої половини 2002 року УПЦ зробила
кілька заяв, у яких піддала жорсткій критиці законопроект “Про внесення змін
до Закону України “Про свободу совісті і релігійні організації”, запропонований

87

на розгляд парламентові Державним комітетом у справах релігій. 30 серпня 2002
року в листі Голові Верховної Ради В.Литвину митрополит Володимир висловив
розуміння гострої необхідності прийняття нових нормативних актів з питань
церковнодержавних відносин і зміни та внесення доповнень до чинних
законодавчих актів з цих питань, зокрема і до закону України “Про свободу
совісті та релігійні організації”, оскільки від моменту його прийняття в Україні
відбулися значні суспільнополітичні зміни. На переконання митрополита, усі
спроби Держкомітету у справах релігій, починаючи з 1996 року, „переписати”
Закон “Про свободу совісті і релігійні організації” закінчувались провалом, бо
пропозиції містили норми гірші, ніж у чинному, більше обмежували релігійну
свободу та релігійні права людини і супроводжувалися намаганнями певних
політичних сил зламати сталу систему церковнодержавних відносин і
переглянути фундаментальні принципи релігійної свободи – одне з досягнень
української демократії.
УПЦ при цьому послідовно захищає свою позицію, заявляючи, що підтримає
майбутній закон лише у тому разі, якщо будуть повністю враховані її пропозиції
і зауваження. Принциповими питаннями, які, на думку речників церкви, мають
знайти своє відображення у новому законі, є, поперше, визнання державою
особливої ролі канонічного православ‘я в історії України, у становленні та
розвитку духовності і культури її народу; подруге, надання церкві в цілому
статусу юридичної особи; потретє, вилучення із чинного законодавства норми
про почерговість богослужінь; почетверте, повернення у власність канонічної
православної конфесії всього церковного майна, яким поки що володіє та
користується держава; поп‘яте, надання права вести виробничу та
господарську діяльність самим релігійним організаціям. Саме ці питання, на
думку митрополита, вимагають першочергового вирішення, хоча для
налагодження повноцінної діяльності церкви змін та нової редакції потребують
й інші статті законопроекту.
Зважаючи на те, що при підготовці законопроекту фактично було
проігноровано позицію “домінуючої в Україні і єдиної в державі канонічної
православної конфесії – Української Православної Церкви”, її предстоятель
звертається із проханням до Голови Верховної Ради не вносити цей законопроект
на розгляд та повернути його урядові на доопрацювання [8].
Реакцією на внесення Державним комітетом релігій для розгляду Верховною
Радою нової редакції Закону “Про свободу совісті і релігійні організації” стало
ще одне звернення на ім`я Голови парламенту, керівників депутатських фракцій
і груп, народних депутатів, підписане предстоятелем УПЦ 24 жовтня 2002 року.
Митрополит підтвердив позицію церкви, яка полягала у категоричному
неприйнятті цього законопроекту [9].
Загроза прийняття закону, який був би не сприйнятий домінуючою в країні
релігійною конфесією, змусила авторів законопроекту і представників церкви
сісти за стіл переговорів. Результатом домовленостей стало те, що УПЦ
відкликала лист до Верховної Ради від 30 серпня 2002 року, “оскільки питання,
що стосувалися законопроекту, узгоджені між представниками УПЦ і
Держкомітетом у справах релігій, а також в комітетах Верховної Ради України”.
Держкомітет пообіцяв по можливості врахувати зауваження УПЦ до проекту
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закону, хоча виконання більшості побажань церкви ставить його у досить
незручне становище. Зокрема, для того, щоб якось відгородити себе від
негативної реакції міжнародних правозахисних організацій і всіх, хто не
належить до симпатиків УПЦ, Держкомітет запропонував народним депутатам
самим вносити пропозиції стосовно пункту, у якому б йшлося про визнання
особливої ролі канонічного православ`я в Україні [10].
Політика Держкомрелігій, спрямована на підтримку паритетних стосунків з
усіма зареєстрованими релігійними організаціями, викликає негативну реакцію
як самої УПЦ, так і навколоцерковних кіл. Ставлення церкви до Державного
комітету у справах релігій визначається, в першу чергу, переконанням у тому,
що він є “єдиним і законним правонаступником Ради у справах релігій, яка була
створена в перші роки радянської влади для реалізації атеїстичної політики
тоталітарної держави і яка була спрямована на повне знищення Православної
Церкви”[10]. Сама необхідність існування такого органу піддається сумніву
речниками УПЦ. При цьому вони наводять приклад тих країн – членів СНД, де
аналогічні державні інституції було ліквідовано.
Зрозуміло, що негативне ставлення УПЦ до Держкомрелігій зумовлене не
тільки і навіть, можливо, не стільки його “правонаступництвом”, скільки тією
політикою, яку він послідовно здійснює. Дотримуючись принципів
поліконфесійності українського суспільства, комітет стоїть на позиції
рівноправ`я зареєстрованих релігійних організацій. Виходячи із цього,
Держкомрелігій вважає за необхідне залучати релігійні організації до вирішення
проблем державноцерковних відносин, в тому числі й до підготовки нового
Закону “Про свободу совісті і релігійні організації”, який постатейно голосувався
на засіданні Всеукраїнської ради церков і Державного комітету у справах релігій.
Саме ухвалений на цьому засіданні законопроект був надісланий на розгляд
Верховної Ради і викликав украй негативну реакцію УПЦ, яка протестувала
проти того, що жодна її пропозиція не була врахована [10].
На нашу думку, абсолютно слушними є протести УПЦ проти прийняття
рішень методом простого голосування, адже релігійні організації, які беруть
участь у засіданнях ВРЦ, не можуть бути рівними за своїм впливом на
суспільство. Речники церкви постійно наголошують на зверхності УПЦ над
іншими конфесіями, аргументуючи це трьома причинами: поперше, її
кількісною перевагою; подруге, її історичними заслугами; потретє, її
канонічним статусом. Природно, що УПЦ не може погодитися на роль однієї з
численних релігійних організацій, навіть на формальноюридичному рівні.
Церква прагне не обмежуватися фактичним визнанням більшістю українців
своєї особливої ролі у формуванні духовної спадщини народу, а й намагається
закріпити свій особливий статус юридично. Зрозуміло, що в законопроекті,
прийнятому на засіданні ВРЦ і Держкомрелігій, такого положення бути не могло,
бо окрім представника УПЦ за нього ніхто б не проголосував.
Отже, зрозумівши, що Державний комітет не стане лобіювати її інтереси,
УПЦ робить спроби знайти підтримку в інших наділених владними
повноваженнями осіб: представників місцевих органів влади, народних
депутатів, Голови Верховної Ради, зрештою й Президента, апелюючи до їх
православної свідомості, а інколи й до прагнення використати релігійні
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переконання виборців.
Однак представники УПЦ вважають, що Держкомрелігій намагається
обмежити вплив церкви, прагнучи законодавчо закріпити за собою контролюючі
функції над місцевими органами влади в сфері державноцерковних відносин.
Протоієрей Г.Коваленко називає ці дії спробою виступити посередником між
державою і церквою, зруйнувати систему блокування (тобто тісних стосунків)
місцевої влади з домінуючими в регіоні релігійними конфесіями [11]. Такі дії
обурюють речників УПЦ, які визнають, що, за винятком трьох регіонів
(Львівської, Тернопільської та ІваноФранківської областей), домінуючою є саме
їхня конфесія. Не в останню чергу саме завдяки тісній співпраці з місцевими
органами влади УПЦ домоглася високого рівня впливовості у переважній
більшості регіонів України.
Іншим пріоритетним напрямком спільної діяльності з державними органами
є співпраця з народними депутатами та депутатськими групами, готовими
підтримувати інтереси УПЦ. На сьогодні склалася, на перший погляд, здавалося
б, парадоксальна ситуація, коли головними партнерами УПЦ у стінах Верховної
Ради стали представники “лівих” партій: комуністи, соціалісти, прогресивні
соціалісти (які, щоправда, не змогли потрапити до парламенту за результатами
виборів 2002 року) [12].
Отже, як видно із вище викладеного, Українська Православна Церква,
розуміючи, що ефективність її соціального служіння значною мірою залежить
від соціальнополітичних умов, прагне сама впливати на обставини, змінюючи
їх таким чином, щоб вони стали якомога сприятливішими для виконання земної
місії. При цьому церква намагається тісно контактувати з державними
чиновниками, усвідомлюючи, що саме від них значною мірою залежить зміна
несприятливих для УПЦ умов діяльності.
Необхідно зазначити, що церковним діячам вдалося налагодити плідні зв‘язки
із органами місцевого самоврядування та місцевими державними
адміністраціями, із значною частиною парламенту, зрештою і з Президентом.
Можна вважати, що УПЦ задоволена діяльністю Генпрокуратури, яка уже
кілька разів направляла протести Держкомрелігій з приводу незаконної
реєстрації УПЦ КП. Таким чином, УПЦ, можна стверджувати, має вплив на
законодавчу і судову гілки влади, місцеве самоврядування та Президента.
Великим є її вплив і на більшість органів виконавчої влади: місцеві
держадміністрації, міністерства та комітети (показовою є співпраця із різними
підрозділами міністерств оборони, внутрішніх справ, державної митної служби,
комітету у справах виконання покарань та ін.). Однак при цьому в УПЦ
виникають проблеми у стосунках із тим органом виконавчої влади, на який,
власне, і покладено функцію регулювання державноцерковних відносин – з
Державним комітетом у справах релігій. Проблема тут, на нашу думку, в тому,
що цей орган виконавчої влади, на відміну від практично усіх інших, не може
собі дозволити особистісних емоційних оцінок ситуації, що складається на
релігійноконфесійному полі, і покликаний забезпечити здійснення державної
релігійної політики, яка базується на принципах рівності конфесій перед
законом. Прагнення Держкомрелігій цілісно реалізовувати цю політику у межах
всієї країни спричиняється до намагання підпорядкувати прийняття рішень
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місцевими держадміністраціями у релігійній сфері вимогам комітету. Це, як уже
зазначалося, викликає негативну реакцію з боку УПЦ.
Таким чином, розглянувши характер стосунків УПЦ із державними
органами, маємо підстави зробити певні висновки. Поперше, спробуємо дати
відповідь на ключове запитання, яке ставили перед собою в процесі підготовки
цієї статті: чи може церква стати важливою складовою громадянського
суспільства, що формується в Україні? Якщо розглядати громадянське
суспільство як здатність окремих громадян або їх організованих груп мати вплив
на прийняття державних рішень, контролювати та стимулювати державні
органи влади до певних дій, то церква, яка, окрім божественної, має і людську
природу, тобто є об‘єднанням віруючих громадян, безумовно, таку здатність має.
Церква шляхом активного співробітництва з владою намагається досягти
прийняття таких державних рішень, які були б вигідними для неї, а, отже, і для
власної пастви. У цьому плані УПЦ, безперечно, елемент громадянського
суспільства.
Однак, виходячи із характеру стосунків церкви і держави в сучасній Україні
і зважаючи на історичний досвід співіснування церкви і держави в часи
Російської імперії, виникає резонне запитання, чи можливий варіант, коли,
добившись від держави необхідного, церква перестане опонувати владі і
перетвориться на інструмент впливу держави на суспільство, тобто стане в
опозицію до громадянського суспільства? Чи можливий союз влади і церкви
всупереч інтересам усього суспільства, чи можливий той варіант, коли окрема
конфесія, добившись привілеїв для власної пастви, діятиме всупереч інтересам
решти віруючих або невіруючих громадян?
Для того, щоб дати відповідь на ці запитання, необхідно спочатку з‘ясувати,
чи є межа претензій церкви до держави? Чи можлива ситуація, коли церква
буде повністю задоволена політикою держави, яка задовольнить усі побажання
церкви? У найближчій перспективі, мабуть, що ні. А, отже, церква й надалі
гостро ставитиме питання про сприяння держави її суспільному служінню через
надання їй особливих повноважень, які б забезпечили її вплив на духовний,
моральний та культурний поступ суспільства.
Перспективи обраної теми полягають у необхідності дослідження діяльності
церкви як важливої складової громадянського суспільства, спрямованої на
досягнення її серйозного впливу на різні сфери суспільного життя, що
передбачає, окрім усього іншого, й обмеження впливу на ці сфери з боку держави.
Важливим полем діяльності у цьому плані є освітньовиховна система, армія,
пенітенціарні заклади, сфера культури та соціального захисту населення тощо.
Дослідженню цієї проблематики, маємо надію, будуть присвячені наші наступні
роботи.
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Формування української політичної нації
Ганна Палій,
аспірант кафедри політології
Національного університету
„КиєвоМогилянська академія”
У статті досліджується роль національної ідентичності у процесі
формування української політичної нації.
Аналіз історико-політичного контексту формування української
національної ідентичності дозволяє розглянути специфіку сучасної
національної ідентичності та перспективи поширення
загальнонаціональної ідентичності на громадян України, що мають
різні етнічні, мовно-культурні, регіональні, конфесійні ідентичності
тощо. Особливу увагу приділено потребам формування української
загальнонаціональної ідентичності, виходячи з вимог забезпечення
національних інтересів України: зміцнення державної і національної
єдності, забезпечення міжетнічного миру, суспільної інтеграції
представників етнічних спільнот, розвитку унікальних етнічних
ідентичностей в контексті цілісної загальноукраїнської ідентичності,
ліквідації загрози сепаратизму.
Проблема становлення єдиної національної ідентичності громадян України
є однією з визначальних для українського суспільства та для подальшого
формування його як повноцінної нації. Політичний контекст проблематики
(необхідність збереження цілісності держави та її зміцнення, становлення
громадянського суспільства, знаходження місця країни у системі культурних і
геополітичних координат тощо) зумовлює необхідність вироблення адекватної
політики щодо кризових явищ, помітних в українській національній ідентичності.
Теоретичні та практичні дослідження безпосередньо стосуються проблем
зменшення потенціалу сепаратизму, залучення до державотворчого процесу
представників усіх етнічних груп, зміцнення можливостей держави у справі
протистояння зовнішньому тискові.
Дослідження особливостей формування політичної нації в Україні сприятиме
розумінню процесів в етнонаціональній сфері, дасть змогу перевірити
виправданість застосування концепції політичної нації до етнополітичних
процесів в країні, а також сприятиме виробленню ефективної державної
політики у цій сфері. Актуальність цієї проблеми підтверджується численними
дослідженнями українських авторів. Значний інтерес становлять монографії та
колективні наукові розробки українських вчених. Серед їх авторів, зокрема,
О.Картунов, А.Колодій, І.Кресіна, В.Лісовий, Л.Нагорна, О.Майборода,
М.Обушний, Ю.Саєнко, Ю.Римаренко, Т.Рудницька, М.Шульга та інші. Значний
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інтерес становлять праці зарубіжних науковців, зокрема, з української діаспори.
Серед них – Е.Вільсон, А.Мотиль, Т.Кузьо, Н.Попсон, І.Прізел, Р.Шпорлюк.
Обумовлена політикосоціальним й культурним контекстом, національна
ідентичність виявляється через ідентифікацію, яка, в свою чергу, залежить від
свідомого вибору спільноти та окремої особи і керується суб’єктивними
ідентитетами, як от: усвідомлення спільного минулого чи історичної долі,
національна свідомість і національний характер, спільні цінності, властиві даній
спільноті тощо. Етнічна ідентифікація обумовлена, насамперед, народженням
людини у певній спільноті, тому здійснюється радше за об’єктивними ознаками,
“ідентитетами” [1] (етнічне походження, мова, релігія, культура, територія).
Дослідження національної ідентичності має, поряд із надетнічною політичною
спільністю, враховувати етнічну ідентичність. На думку вітчизняних науковців,
таке врахування рельєфніше відбиває поняття етнонаціональної ідентичності
[2].
Національна ідентичність утворюється і обумовлюється низкою компонентів,
а саме – територіальним, етнічним, культурним, релігійним, політичним,
правовим, економічним. Усі компоненти є взаємопов’язаними та
взаємозалежними, хоча кожна історична доба виявляє домінантну роль певного
компонента або комбінації компонентів, які залежать не тільки від певних
історичних обставин, але й від способу утворення нації. Характерною рисою
формування національної ідентичності громадян сучасної Україні є істотна
відмінність у проходженні цих процесів в окремих регіонах, серед різних
етнічних, мовних, конфесійних груп тощо. Дослідження з таких ключових
аспектів, як мовнокультурний [3], релігійноконфесійний, регіональний [4],
державнополітичний [5], геополітичний [6] дозволяють виявити найвиразніші
розбіжності в ідентичностях громадян, специфіку в єдиній українській
національній ідентичності. Аналіз кожного з цих чинників дозволяє виявити
процеси, що призводять до розмивання української ідентичності, утворення
розривів у ній.
Українська національна ідентичність проходить складний і суперечливий
процес становлення. Нині її ознаками є амбівалентність суспільної свідомості,
брак консенсусу стосовно базових цінностей [7], етнопсихологічні та мовно
культурні деформації у свідомості.
Таку ситуацію ускладнюють:
– розриви у загальнодержавному комунікативному просторі внаслідок
суперечностей у мовній, ідеологічній сферах;
– брак історичних знань або їх викривлене тлумачення і, як наслідок цього,
слабкість ідеологічної основи для формування національної ідентичності;
– деформації національної і громадянської свідомості, соціальної структури
суспільства та невиразність соціальної ідентифікації в умовах ослаблення
суспільства та конструюючих його частин.
У масовій свідомості цінність державної незалежності, прагнення до якої є
виявом усвідомлення унікальної української національної ідентичності, була
значною в період виникнення суверенної держави. Але протягом останніх років
вона здобула амбівалентний характер під впливом різноспрямованих
конкуруючих оцінок: з одного боку, розпад СРСР позитивно оцінюється як
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джерело отримання “своєї держави”, з власною перспективою розвитку; з іншого
боку, незалежність дедалі більше асоціюється з втратами, передусім – з
соціальноекономічною нестабільністю.
Низька інтенсивність процесів у етнонаціональній сфері, серед іншого,
пояснюється асиміляційними та інерційними тенденціями, а також недостатнім
розвитком суспільних зв’язків та соціальних інституцій. Нині завдання
зміцнення державності, збереження і формування національної і культурної
ідентичності в Україні обтяжені проблемами політичного, культурного,
інформаційного характеру тощо. Небезпека деформованої свідомості та розмитої
ідентичності полягає в тому, що, через збереження своїх позицій на поверхні
політичного, соціальноекономічного і культурного життя українського
суспільства, віджилі зразки ідентичності значною мірою віддаляють
перспективу повноцінного політичного майбутнього країни.
Через наслідки асиміляційної політики швидкого становлення цілісної
національної ідентичності у пострадянському суспільстві України не відбулося.
На низькій інтенсивності процесів оформлення національної ідентичності
позначається тривала залежність багатьох поколінь українців від іноземних
держав, масова денаціоналізація етнічних українців.
Перервність еволюційного шляху формування української національної
ідентичності (останній за своєю суттю властива часова тяглість), становить
серйозну проблему для України. Два маштабні процеси: з одного боку, стирання,
нищення етноісторичної ідентичності, з іншого – пошук та відродження власної
ідентичності були і є полюсами, між якими доводилося існувати українській
державі й суспільсту протягом життя низки поколінь. Можна стверджувати,
що балансування між цими полюсами, що, фактично, є змістом боротьби за
національне виживання, досі актуальне.
Перед українським суспільством постає проблема перетворення сукупності
українських громадян на саморегульований суспільний організм, здатний до
прогресу і самооновлення. Здійснити це можна через створення достатнього
грунту для об’єднання в етнонаціональну спільноту, що об’єднувала б різні
соціальні, зокрема й етнічні, групи. Враховуючи, що свого часу відбулося
неприродне, силове деформування етнічних ідентичностей в Україні,
перспектива поновлення та розвитку ідентифікаційної самобутності населення
залежить від повноцінної участі у цьому процесі політичних і соціальних
інституцій.
Життєздатна держава серед завдань державної політики в етнонаціональній
сфері неодмінно визначає такі: збереження цілісності держави та єдності
суспільства, збереження самобутності національної ідентичності суспільства
загалом, а також самобутності окремих спільнот.
З одного боку, формування української національної ідентичності
відбувається за наявності достатнього набору ідентитетів [8], необхідних для
виокремлення української національної ідентичності: наявність власної
держави; наявність унікальної мови, відмінної від споріднених; наявність
культурної самобутності; наявність культурних цінностей, національної
ментальності тощо. Причому, варто враховувати, що усі прояви, крім
державності, більшою або меншою мірою існували протягом кількох останніх
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сторіч.
З іншого боку, на початок ХХІ століття серед масивів населення, що мають
набір об’єктивних українських ідентитетів, вітчизняні та зарубіжні дослідження
[9] фіксують брак відчуття етнічної, мовнокультурної, конфесійної, державно
політичної спільності тощо. Отже, варто всерйоз враховувати роль, що її досі
відіграють наслідки жорсткого й цілеспрямованого втручання з боку зовнішніх
політичних центрів у етносоціальну та культурну сфери українського
суспільства. Разом з тим потребує уваги й те, що навіть із здобуттям державності
в Україні досі слабкою лишається внутрішня консолідованість суспільства, нації.
Національна ідентичність спроможна об’єднувати усі елементи етнічної
структури українського суспільства, етнічні, культурні, релігійні, ментальні
тощо прояви ідентичності, що їх мають різні спільноти. Так, ці спільноти є
основою для оформлення загальнонаціональної ідентичності, яка
“надбудовується над етнокультурними ідентичностями груп, що творять
національну державу” [10].
Для значної частини українських дослідників очевидно, що оформлення
української національної ідентичності варто розуміти як творення загальної
національної ідентичності, спільної для всіх громадян. Це цілком узгоджується
із громадянською, політичною концепцією держави. Творення такої
загальнонаціональної ідентичності зовсім не означає зникнення етнічних
ідентичностей. Стирання окремих етнічних ідентичностей в Україні в результаті
асиміляції чи інших соціальнодемографічних процесів та дій може порушувати
гармонію міжетнічного спілкування та природну поліетнічність. Так, немає
жодної необхідності, щоб місцеві росіяни, румуни, болгари, поляки, угорці,
татари, євреї, греки тощо почали вважати себе в етнічному плані українцями.
Водночас цілісність держави вимагає того, щоб масиви усіх етнічних груп
відчували Україну своєю батьківщиною.
Для значної частини представників різних етносів в Україні природною є
синхронізація етнічної ідентичності та національної ідентичності на підставі
громадянства, залученості й участі у політичному процесі. Стан взаємодії
національної та етнічної ідентичностей обумовлюється тим, чи ці ідентичності
взаємодоповнюють чи “конкурують”, від чого безпосередньо залежить міра
інтегрованості етнічної спільноти у суспільство, політичну націю, державу.
Існування відмінностей в ідентифікаціях в єдиному етнонаціональному просторі
в межах однієї держави може продукувати два можливих варіанти розвитку: у
першому випадку – бути однією з передумов конфлікту (на підставі
антогоністичних елементів ідентичностей), у другому – бути підгрунтям
взаємодоповнення (коли етнічна мозаїка утворює органічну етнонаціональну
цілісність).
Взаємодія забезпечує національний, політичний та культурний поступ
держави. Інакше кажучи, самоізоляція етнічних, культурних спільнот (з метою
лише власного етнокультурного відтворення на протиставленні іншим) містить
певну загрозу для цілісності держави – насамперед у разі трансформації їх на
“п’яту колону”, орієнтовану на іноземні центри. Для самої ж самоізольованої
спільноти, особливо якщо вона має конфлікт із країною свого проживання або є
нелояльною до її титульного етносу, це означає втрату можливості відігравати
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конструктивну роль у супільнополітичному і культурному житті країни.
Цілком природно, запити українських громадян з різних етнічних спільнот
– збереження самобутності, саморозвиток й участь у житті країни мають
поєднуватися/корелюватися із відповідними запитами титульного етносу. У
такому разі створюється міцне підгрунтя для громадянської і політичної єдності
держави. З іншого боку, повага до етнічних ідентичностей і права етносів на
саморозвиток полегшує вирішення одного з важливих завдань національної
безпеки України – забезпечення міцного зв’язку представників етнічних груп
із українською державою.
Від стану і характеру взаємодії (взаємодоповнення) національної та етнічної
ідентичностей залежить міра інтегрованості етнічних спільнот у суспільство,
міра гармонізації міжетнічних стосунків і порозуміння в межах єдиної держави.
Отже, до єдиної національної ідентифікації можуть вдаватися етнічні українці
та значна кількість людей, що за своїм походженням є росіянами, білорусами,
поляками, румунами, болгарами, євреями, татарами, греками, вірменами тощо.
Для людей, які в силу змішаного походження не можуть здійснити етнічну
ідентифікацію, національна ідентичність, а відтак – державна може стати
основною формою громадянської самосвідомості.
Оформлення цілісної української національної ідентичності не суперечить
існуванню окремих (етнічних, культурних тощо) ідентичностей етнічних груп,
які, у свою чергу, мають бути інтегрованими у загальноукраїнський
ідентифікаційний контекст. Причому, зайвих пояснень не потребує те, що для
титульного етносу діапазон задоволення культурних запитів виявляється
ширшим (через кількісне переважання українців) і охоплює як соціально
культурний, так і державнополітичний рівень. Зв’язок етнічної ідентичності з
українською національною серед українців об’єктивно тісніший (через наявність
єдиного підгрунтя), аніж зв’язок етнічної ідентичності (росіянина, молдаванина,
поляка, румуна, вірмена і т.д.) із національною українською ідентичністю. Тому
очевидно, що такі складові, як українська мова, елементи культури, історія,
символіка, релігійноконфесійна приналежність, елементи політикоправової
традиції тощо, з одного боку, для етнічних українців є вартостями ідентичності
етнічного й національного порядку; з іншого боку, для решти громадян, більшою
мірою, – вартостями національної ідентичності.
В Україні, завдяки, насамперед, державнополітичному чинникові (а не
демографічним процесам), зростає частка людей з українською
самоідентифікацією. Сама по собі така тенденція, очевидно, містить явище
“згадування” частини громадян про своє українське походження, а також процес
надання переваги українській ідентифікації у випадку змішаного етнічного
походження. Так, за даними перепису 2001 року [11] частка українців зросла до
77,8%; за даними перепису 1989 року частка українців становила близько 72,7%.
Хоча варто наголосити, що дані 1989 року важко оцінювати як об’єктивні [12],
враховуючи тогочасні суспільнополітичні умови. За даними перепису 2001 року,
з 1989 року частка росіян (у тому числі тих, хто записувався ними) зменшилася
з 22,1% до 17,3%. Уваги потребує факт зменшення частки українських громадян,
котрі самоідентифікуються з іншими етнічними групами (білорусами,
молдаванами, поляками, євреями, румунами, болгарами, угорцями, татарами
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тощо): 5,2% (за переписними даними 1989 року) та 4,9% (за переписними даними
2001 року). Пояснень таким тенденціям слід шукати не тільки через
демографічний і асиміляційний контекст, але, передусім, через контекст
активізації процесів етнічної й національної ідентифікації після державного
самовизначення України, який містить у собі поєднання як об’єктивних чинників
(реальне етнічне походження), так і суто суб’єктивних (зміна самовизначення).
Поперше, вибір української ідентичності тепер робиться етнічними українцями
не у тих соціальнополітичних умовах, за яких він робився 1989 року, звідси –
тенденція зростання усвідомлення серед етнічних українців себе титульним
етносом держави. Подруге, у випадку змішаного етнічного походження
громадяни тепер частіше роблять вибір на користь саме української
ідентифікації, що також пов’язане із прагнення належати до титульного етносу.
Питання оформлення української загальнонаціональної ідентичності в
Україні має розглядатися в тісному зв’язку із проблемою збереження цілісності
держави, суспільства, нації, а також у зв’язку із можливостями та механізмами
впливу державних інституцій на етнонаціональні процеси.
Безперечно, процеси становлення національної ідентичності відбуваються не
з оптимальними швидкістю і спрямуванням, оскільки в країні бракує позитивної
формотворчої участі у цих процесах політичних інституцій держави,
спроможних суттєво на них впливати. Водночас слабкість суспільних інституцій
поки що створює поле для негативного вольового втручання (з інших центрів
впливу) на процес кристалізації національної ідентичності. Саме тому підхід до
вибору напрямків такого впливу має бути максимально вивіреним на предмет
сприятливості його для повноцінного, незалежного від зовнішніх впливів
розвитку українського суспільства і держави.
Тим більше недоречною є ідея про цілковите невтручання державних
інституцій у процеси націостановлення, кристалізації національної ідентичності,
ніби все має відбуватися самоплином, шляхом природних соціокультурних
процесів. Очевидно, ідея такого “природного шляху” є хибною в українських
умовах, що визнається низкою вітчизняних дослідників [13]. Адже й досі процес
націостановлення перебуває під впливом інерційної сили, закладеної суспільно
політичним ладом попереднього історичного періоду, у який відбувалося силове
втручання іноземних державних центрів у етнонаціональні процеси в Україні.
У такий спосіб відбувається фактично самоусунення від участі цілої низки
політичних інституцій від поставлених перед ними завдань – реального захисту
національних інтересів. Натоміть більш виправданим видається підхід, за яким
визнається потреба зацікавленості та активної участі державних механізмів у
процесі становлення української політичної нації – в оформленні української
національної ідентичності, а відтак реальному наповненню змістом
проголошених (у Конституції, Концепції національної безпеки України, інших
нормативноправових актах) фундаментальних національних інтересів.
Варто всерйоз враховувати, що держава, де не опікуються етнополітичними
й етносоціальними процесами, які в ній відбуваються, має ризик з часом
зіткнутися з небажаними наслідками стихійних процесів, а найголовніше –
підпасти під вплив більш зацікавлених до чужих етнополітичних проблем країн
сусідів. Головною загрозою в цьому зв’язку є сепаратистські тенденції, які
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можуть заохочуватися зовнішніми центрами.
Об’єктивно існування спільнот, орієнтованих на інші мови/культури, здатне
породжувати проблеми у разі антагоністичного ставлення до титульної мови,
оскільки наявність культурних ареалів, що йдуть врозріз з політичними
кордонами, створюють небезпеку активізації (передусім ззовні) питання
перегляду політичних кордонів на підставі культурних меж. Вище зазначене
потребує прискіпливої уваги, що визнається низкою вітчизняних дослідників.
Власне, щодо України існує можливість зовнішнього “стимулювання”[14]
міжетнічних конфліктів та антидержавних процесів (завдяки політичному,
економічному, інформаційному впливові тощо) з орієнтацією зовнішніх сил на
територіальний розкол України, що, безумовно, може становити загрозу
національній безпеці. У той же час невирішеність більшості потреб, необхідних
для забезпечення національних інтересів у культурноосвітній, інформаційній
сферах, триває усі роки після здобуття державності.
Суттєву загрозу національній безбеці може становити слабкий зв’язок
етнічної ідентичності як на рівні титульного етносу, так і на рівні низки етнічних
груп, із українською загальнонаціональною ідентичністю. Крім того, через
асиміляцію, насамперед, примусову (мовнокультурну, етнічну тощо), для
великого масиву населення вибір у часи бездержавності України здійснювався
на користь радянської, а отже й російської, ідентичності.
Конфліктність між українською та “російськорадянською” ідентичністю
найрізкіше пролягає у питаннях мовнокультурних орієнтацій, політичних та
геополітичних орієнтацій тощо, що найбільш властиве для етнічних росіян
України. Ситуація із кількісно меншими, ніж російська, етнічними групами,
наявними в країні, – поляками, угорцями, білорусами, румунами, молдаванами,
болгарами тощо – характеризується меншою конфліктністю ідентичностей цих
етносів із загальноукраїнською ідентичністю. Їхня етнічна ідентифікація із
відповідною мовнокультурною, релігійною, регіональною ідентифікаціями не
входить у гостру суперечність із належністю до української держави,
українського суспільства та українського громадянства. Водночас такі етнічні
групи, як угорці, румуни, молдавани, поляки, словаки, чехи, болгари схильні
орієнтуватися [15] на країни походження своїх предків, тим більше, що більшість
з цих країн є безпосередніми сусідами України.
Отже, на сьогодні в Україні недовикористано ресурси для формування та
зміцнення сприятливої для суспільства, держави цілісної національної
ідентичності. Тут існують такі пояснення: поперше, недооцінка з боку державної
влади цінності цього явища; подруге, надмірний вплив в Україні тих політичних
сил, які виступають за консервацію наявного “постколоніального” стану
ідентичностей.
В Україні триває процес зміцнення і становлення державності, відродження
національної традиції, пошуків національної ідентичності. Оформлення
національної ідентичності серед громадян України характеризується
накладанням низки суперечливих і проблемних процесів. Втім, було б
несправедливо відзначати лише деструктивний вплив неоднорідності, що
проявляється у мовних, конфесійних, етнічних, культурних, ментальних
відмінностях тощо. Відмінності не завжди призводять до конфліктів. Разом із
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тим, очевидно, що для національних інтересів держави необхідно, аби ця
загальноукраїнська ідентичність за впливом мала б бути потужнішою, аніж
ідентичності окремих етнічних, культурних спільнот українського суспільства.
Тому Україні необхідне, поперше, оптимальне поєднання загальнонаціональних
і локальних (етнічних, культурних, конфесійних, регіональних тощо) інтересів;
подруге, успішне поєднання інтересів титульного етносу – українців – із
інтересами, вподобаннями, запитами інших етнічних груп України.
Контекст національної безпеки передбачає аналіз стану української
національної ідентичності, що мав би узгоджуватися із фундаментальними
інтересами держави, суспільства, громадянина. Найпомітніші риси та тенденції
у формуванні національної ідентичності мають узгодженості із національними
інтересами України.
Проблема дослідження сучасної української ідентичності передбачає
розуміння специфіки не тільки міжетнічних відносин, але й відносин
міждержавного рівня. Оформлена національна ідентичність тісно пов’язана із
зовнішньополітичною самореалізацією держави, нації. Інакше кажучи, наявність
власної національної ідентичності (що визнається як всередині самої держави,
так і в країнахсусідах) є неодмінним атрибутом “голосу” нації на
геокультурному, геополітичному рівнях.
Серед підставових (фундаментальних) інтересів української держави і
політичної нації мають бути: збереження територіальної цілісності; власної
національної, культурної, мовної тощо самобутності; подальша консолідація
всередині суспільства і нації; рівноправні і повноцінні стосунки із іншими
державами і націями.
Таким чином, визрівання єдиної національної ідентичності при збереженні й
розвиткові етнічних, культурних тощо ідентичностей усіх спільнот, спроможне
значно сприяти зміцненню державної єдності країни, суспільства, істотно
посилити державу. Це, у свою чергу, дозволить посилити сприйняття
української держави як “своєї” серед представників різних етнічних груп;
зменшити або нівелювати можливість виникнення сепаратистських тенденцій
серед етнічних груп компактного розселення в Україні; задіяти повною мірою
потенціал усіх громадян України. Досягнення таких цілей повністю відповідає
інтересам України.
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Конфлікт і компроміс, конфлікт і консенсус, конфлікт і гармонія –
неодмінні супутники людської цивілізації. Взаємодіючи і змінюючи одне
одного, вони забезпечують існування і визначають розвиток будьякого
суспільства і людства в цілому. Ідеї і теорії безконфліктного суспільства
– соціальна утопія, а спроби його створити – шлях до застою, великих
жертв і катастроф. Самі по собі конфлікти не є ні добрими, ні поганими, ні
прогресивними, ні реакційними. Вони з однаковим успіхом можуть бути
джерелом хаосу і порядку, руйнування і будування, дезінтеграції й
інтеграції. Все залежить від типу суспільства, пануючого в ньому
політичного режиму, намірів конфліктуючих сторін тощо. В
демократичному, правовому суспільстві конфлікт є відкритим і
безперервним, складним і суперечливим, але в абсолютній більшості
випадків – природним і мирним. Не випадково на Заході давно вже стало
аксіомою твердження про те, що свобода і демократія – це політика
існування в конфлікті, це безперервний конфлікт.
Не зайве нагадати, що термін “конфлікт” походить від латинського слова
“conflictus”, що в точному перекладі означає “зіткнення”, а в довільному –
“протидія”, “протиборство”. В сучасній літературі налічується близько 70 різних
визначень конфлікту. Всі вони мають право на існування, бо кожне акцентує
увагу на якійсь одній чи кількох рисах цього надзвичайно багатогранного,
багатовимірного та мінливого феномену. Та найбільший інтерес становлять
визначення і тлумачення, запропоновані самими батькамизасновниками
конфліктологічних теорій.
Німецький вчений Р.Дарендорф зазначав: “Я використовую термін
“конфлікт” як для визначення суперництва, конкуренції, суперечок і намірів,
так і для відкритих зіткнень. Будьякі відносини між сукупностями індивідів,
які включають несумісні відмінності цілей, тобто, в більш загальній формі,
домагання з боку обох суперників того, що доступне лише одному або доступне
лише частково, – є в цьому розумінні відносинами соціального конфлікту”.
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Для Л.Козера “конфлікт – це боротьба за цінності й право на певний статус,
володіння могутністю і ресурсами, в якій мета опонентів – нейтралізація завданої
шкоди або усунення суперника”.
Спираючись на ці та інші численні тлумачення конфлікту, можна дати таке
узагальнене його визначення: конфлікт – це зіткнення і протиборство
суспільних суб’єктів (індивідів, соціальних, етнонаціональних, релігійних та
інших спільнот, а також держав чи їх блоків) з метою реалізації своїх
суперечливих намірів, досягнення своїх цілей та забезпечення власних
інтересів.
Одним із різновидів соціальних конфліктів є політичні конфлікти. В
політологічній науковій, навчальній і довідковій літературі існує кілька десятків
різних визначень політичного конфлікту. Спираючись на них, можна дати
наступне визначення: політичний конфлікт – це протистояння, конфронтація,
теоретична і практична боротьба суб’єктів політики за утримання, захоплення
або перерозподіл влади з метою збереження чи підвищення свого політичного
статусу і зміцнення чи зміни політичного режиму та політичної системи.
Можна також запропонувати й стисліше визначення: політичний конфлікт –
це боротьба суб’єктів політики за владу та владні повноваження.
Перш ніж вдатися до аналізу складних і суперечливих процесів управління,
врегулювання та розв’язання політичних конфліктів, слід вибратися з
“джунглів” термінологічного хаосу, який панує в науковій, довідковій та
навчальній літературі. Зокрема, доцільно відмовитися від застосування таких
термінів, як “запобігання виникненню конфліктів”, “вирішення конфліктів” та
“завершення конфліктів” – з огляду на їх багатозначність та некоректність.
Вживання цих та інших подібних термінів свідчить про незнання чи ігнорування
закономірностей і тенденцій розвитку політичної сфери та повного нерозуміння
природи, сутності і характеру політичних конфліктів, їх місця і ролі в суспільно
політичному житті. Теорія і практика політичних відносин засвідчує, що
запобігати виникненню політичних конфліктів неможливо, недоцільно, а часом
і небезпечно.
Слід запобігати не самому виникненню політичних конфліктів, а їх ескалації,
перетворенню на криваві сутички, громадянські та міжнародні (міждержавні)
війни. Доцільно було б також відмовитись від термінів “вирішення конфліктів”
та “завершення конфліктів”, оскільки “вирішити” їх можна лише шляхом
повного знесилення або знищення одного з суб’єктів конфлікту разом з його
цінностями, потребами, інтересами і цілями. Завершитись політичний конфлікт
теж може знищенням однієї сторони або взаємознищенням всіх конфліктуючих
сторін. Тому більш коректними, мабуть, будуть поняття “управління
конфліктами”, “врегулювання конфліктів” та “розв’язання конфліктів”.
Управління конфліктом (“conflict management”) – це мистецтво і процес
цілеспрямованого, обумовленого об’єктивними закономірностями впливу на його
динаміку з метою:
а) вдосконалення і розвитку політичної системи чи окремих її складових або
б) її підриву й руйнування.
Запропоноване визначення здається досить коректним, оскільки воно
враховує і відбиває два суттєвих аспекти. Перший – політичні конфлікти
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виконують як конструктивні, так і деструктивні функції. Другий – як самі
конфліктуючі сторони, так і суб’єкти політичного управління можуть
цілеспрямовано впливати на розвиток конфлікту, ґрунтуючись на власних
інтересах.
Отже, управління політичними конфліктами можна розглядати у двох
вимірах: внутрішньому і зовнішньому. У першому випадку (внутрішній вимір)
йдеться про власну поведінку конфліктуючих сторін. У другому (зовнішній
вимір) мається на увазі процес, в якому суб’єктами управління можуть
виступати:
а) держава та її органи або
б) незалежні посередники (медіатори).
Слід особливо підкреслити, що успіх управління політичними конфліктами
(у контексті внутрішнього виміру) значною мірою залежить від поведінкових
стратегій його учасників. Ці стратегії визначаються поведінкою людей, яку
можна порівняти з поведінкою птахів, зокрема яструба, страуса, голуба, сови та
синиці. В конфліктології стилі поведінки цих птахів асоціюються з п’ятьма
типовими стратегіями поведінки конфліктуючих сторін: суперництва,
уникнення, пристосування, співпраці (консенсусу) та взаємодії (компромісу).
Під “стратегією яструба” мається на увазі модель суперництва, яка полягає
в тому, що одна з конфліктуючих сторін демонструє максимальну активність,
готовність захищати свої інтереси за будьяку ціну і на шкоду інтересам іншої
сторони, робить ставку на власну перемогу. В окремих випадках, та й то за певних
умов, “стратегія яструба” може принести позитивні результати і сприяти
врегулюванню політичного конфлікту. Однак в цілому “стратегія яструба” має
досить суттєву ваду. Вона орієнтована на виграш однієї сторони і на програш
іншої, що може забезпечити лише тимчасове примирення, оскільки переможена
сторона шукатиме можливість для реваншу і конфлікт може знов загостритись
у будьякий час.
“Стратегії страуса” відповідає модель поведінки у формі уникнення
протистоянню і конфронтації, намагання вийти з боротьби без врегулювання
спірних питань. “Стратегія страуса” вважається мало або зовсім неефективною
з огляду на те, що “втеча” від проблем і відповідальності позбавляє суб’єкта
можливості активно впливати на хід врегулювання конфлікту, захищати в ньому
свої інтереси. Більше того, ця стратегія веде до програшу всіх учасників, оскільки
проігнорований, неврегульований конфлікт може спалахнути знов, причому в
ще більш гострій і руйнівній формі. Хоча інколи, особливо при нерівності сил і
умов, “стратегія страуса” може виявитись прийнятною і оптимальною.
Під “стратегією голуба” мається на увазі модель пристосування слабкішої
сторони до позицій і вимог сильнішої, відмову від власних претензій. “Стратегія
голуба”, як правило, буває вимушеною. Вона призводить до повного
пожертвування власними інтересами слабшої сторони і перемоги сильнішої.
“Стратегія голуба” вважається неефективною і не сприяє врегулюванню
конфлікту, оскільки зберігаються конфліктогенні чинники та причини
конфлікту, до яких у однієї із сторін додаються почуття невдоволення, образи і
несправедливості. Мирні стосунки при цьому виявляються тимчасовими, а
домовленості хиткими.
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Найпривабливішою вважається “стратегія сови”, якій відповідає модель
співпраці (згоди), що базується на спільних пошуках шляхів і методів
врегулювання конфлікту, забезпеченні інтересів усіх конфліктуючих сторін та
уникненні однобічних і невиправданих втрат. “Стратегія сови” набуває все
більшого визнання і розглядається як найбільш мудра, цивілізована, ефективна
в сучасних умовах. Слід враховувати однак, що її втілення в життя вимагає не
лише бажання, а й великої роботи, вміння захищати свої і враховувати інтереси
інших, бути комунікабельним і толерантним. Проте витрачені при цьому час,
кошти і зусилля цілком компенсуються тривалістю й надійністю взаємовигідних
угод і співпраці.
“Стратегія сови” цінна ще й тим, що лише вона може створити сприятливі
умови для досягнення політичного консенсусу. Нагадаємо, що цей термін
походить від лат. consensus – злагода, співучасть і означає єдність думок,
суджень, позицій та взаємної згоди на мікро (між окремими політиками чи
дрібними політичними групами) та макрорівнях (між політичними партіями та
рухами, гілками влади, державами тощо). За твердженням “Міжнародної
енциклопедії соціальних наук”, політичний консенсус існує тоді, коли значна
частина членів суспільства, стурбована рішеннями, що стосуються питань
розподілу влади, статусу, прав, прибутків, багатства та інших важливих
цінностей, навколо яких можуть виникати конфлікти, перебуває у відносній згоді
в своїх переконаннях про те, які політичні рішення можуть бути прийняті, та
мають певні почуття єдності між собою і з суспільством у цілому. На думку
західних вчених, зокрема Е.Шилза, для існування політичного консенсусу
потрібні три вирішальні чинники: 1) спільне сприйняття законів, правил і норм
суспільства; 2) відданість політичним інститутам, які впроваджують в життя ці
закони, правила і норми; 3) поширене почуття політичної єдності.
Західні фахівці відзначають також дві основні функції політичного
консенсусу. Поперше, він підтримує суспільний порядок, знижує можливість
застосування сили при вирішенні будьяких незгод і розбіжностей. А, подруге,
консенсус збільшує значимість і масштаби співробітництва, оскільки вони
викликані не примусом чи страхом застосування сили, а злагодою і згодою. До
того ж, політичний консенсус – це основна перешкода на шляху встановлення
диктатури особи, партії, класу чи етносу. Консенсус – це унікальний і
універсальний демократичний принцип і метод врегулювання та розв’язання
політичних конфліктів, збереження політичної стабільності та зміцнення
політичної безпеки.
Віддаючи належне “стратегії сови”, яка, на жаль, досить часто виявляється
“журавлем у небі”, тобто малодосяжною, в реальному політичному житті через
різні обставини доводиться користуватися іншими стратегіями, які на певний
момент виявляються або єдино можливими, або вигіднішими. Однією з
найпоширеніших є “стратегія синиці”, в основі якої лежить модель політичного
компромісу, що передбачає взаємодію на засадах взаємних поступок,
добровільної відмови конфліктуючих сторін від певної частини своїх домагань.
Політичний компроміс заперечує тактику “кавалерійського наскоку” і є
засобом поступового і поетапного досягнення того, що не досягається одразу.
Критеріями ефективності політичного конфлікту є продовження чи активізація
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політичної діяльності, підвищення її результативності, послаблення чи
припинення непотрібної виснажливої боротьби зі своїми опонентами,
зосередження уваги і концентрація сил на вирішенні дійсно важливих і пекучих
проблем. Здатність конфліктуючих сторін – політичних партій, рухів,
організацій, їх лідерів тощо – до пошуку компромісів є свідченням їх політичної
зрілості, сили, відповідальності та водночас однією з передумов їх
життєздатності. І хоча компроміс буває переважно вимушеним, він, тим не
менше, досить часто виявляється єдиною й останньою можливістю дійти
порозуміння і згоди, запобігти ескалації конфлікту, стати першим
конструктивним кроком на тривалому і складному шляху його розв’язання.
Значний теоретичний і практичний інтерес становить і зовнішній вимір
конструктивного управління політичними конфліктами, зокрема, вплив на них
з боку держави та її органів. Цей процес включає такі види їхньої діяльності:
1. прогнозування конфліктів;
2. запобігання ескалації конфліктів чи її стимулювання;
3. врегулювання конфліктів;
4. розв’язання конфліктів.
Під прогнозуванням конфлікту (як початковим етапом управління і видом
управлінської діяльності) мається на увазі виявлення передумов та з’ясування
причин виникнення потенційного конфлікту, а також визначення його сутності,
характеру й функціональної спрямованості та розрахунку імовірних наслідків
як для конфліктуючих сторін, так і для всього суспільства.
Під запобіганням ескалації політичного конфлікту мається на увазі другий
етап управління та вид управлінської діяльності, спрямований на недопущення
його загострення і розширення масштабів. Стимулювання ескалації
підпорядковане досягненню діаметрально протилежної мети, а саме –
загостренню і розширенню масштабів конфлікту.
Як це не парадоксально звучить, але стимулювання ескалації політичного
конфлікту може бути виправданим по відношенню не лише до конструктивного,
а подекуди й деструктивного конфлікту. Хрестоматійним прикладом тут може
бути діяльність, спрямована на ескалацію конфліктів, наслідками яких стали
дезінтеграція колоніальних імперій, знищення тоталітарних політичних систем,
повалення антидемократичних політичних режимів, руйнування однопартійної
системи, усунення від влади антидемократичних партій тощо. Однак у випадку
стимулювання деструктивного конфлікту всі зацікавлені в цьому сили повинні
бути вкрай обережними і дотримуватися деяких вимог:
– бути готовими перебрати на себе управління конфліктом;
– бути здатними перетворити деструктивний конфлікт на конструктивний;
– всіляко уникати дій, які можуть призвести до людських втрат та великих
матеріальних збитків.
Врегулювання конфлікту (“conflict regulation”) – це, водночас, і третій етап
його управління, і процес, і вид управлінської діяльності, підпорядкований
утриманню його в цивілізованих рамках та спрямуванню його розвитку в
напрямку ефективного і конструктивного розв’язання.
Врегулювання політичного конфлікту, як один з основних етапів управління
ним, в свою чергу, передбачає три підетапи:
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1) визнання конфлікту всіма конфліктуючими сторонами;
2) легітимізація конфлікту, тобто досягнення згоди між конфліктантами щодо
визнання та дотримання ними узгоджених норм і правил взаємодії;
3) інституалізація конфлікту.
Сутність двох перших підетапів зрозуміла. На третьому варто зупинитись.
Сутність інституалізації політичних конфліктів (як підетапу і методу
управлінської діяльності) полягає у створенні різних комітетів, організацій,
узгоджувальних комісій та інших інститутів, які в процесі розвитку конфлікту
перебирають на себе роль виразників і захисників інтересів конфліктуючих
сторін. Інституалізація конфлікту відіграє функції своєрідної декомпресії, коли
надлишок деструктивної соціальної енергії і надмірні емоції вивільняються і
згасають всередині комітетів, організацій і комісій, не вириваючись на
загальнодержавну арену політичного життя і не підриваючи політичної
стабільності суспільства. До того ж, інституалізований конфлікт значно легше
піддається розв’язанню.
Однак інституціональний метод має і деякі негативи. Поперше, він
пов’язаний з певним ризиком, оскільки конфліктуючі сторони можуть
скористатися новоствореними інститутами для посилення боротьби за власні
інтереси, що може призвести до ескалації конфлікту. А, подруге, цей метод
може бути ефективним лише в усталених демократичних суспільствах, де
менталітет, політичний досвід і політична культура орієнтовані на
конструктивне розв’язання конфліктів.
Розв’язання конфлікту (“conflict resolution”) – це заключний етап управління
ним, процесу і діяльності, підпорядкований припиненню протиборства,
примиренню конфліктуючих сторін, відновленню чи налагодженню їх
конструктивної співпраці.
Тут доцільно ще раз наголосити, що політичні конфлікти – не патологія, не
гальмо, не перешкода на шляху розвитку суспільнополітичного життя і долати
їх “кавалерійськими наскоками” неможливо і небезпечно. Політичні конфлікти
– це своєрідні “вузлики”, з яких складається “мереживо” політичного життя
суспільства. Вони постійно й одночасно розв’язуються і зав’язуються з тисяч
ниток, які “зв’язують” всіх політичних “акторів”: від політично свідомої і
активної людини до держави включно. Це одвічний (принаймні, з часів
зародження політики), об’єктивний і закономірний процес розвитку політичної
сфери людського буття. Багато з цих “вузликів” виявляється надто вже тісно
зав’язаними, а деякі з них і туго затягнутими. Проте вони не є, як дехто вважав
і вважає, “гордійовими вузлами”, які треба “розрубувати мечем”. “Вузлики”
політичних конфліктів, за деякими винятками, необхідно обережно
розв’язувати, щоб не розірвати ниток політичних зв’язків, не підірвати
політичної безпеки суспільства. Причому робити це слід руками не лише всіх
конфліктуючих сторін, які той вузлик затягнули, а часто ще й за допомогою
третьої сторони, тобто посередника (медіатора).
Для успішного розв’язання політичного конфлікту потрібні певні передумови,
а саме: 1) достатня зрілість конфлікту; 2) розуміння суб’єктами конфлікту
необхідності його розв’язання; 3) готовність і спроможність конфліктантів до
конструктивних дій; 4) наявність для цього засобів, механізмів і ресурсів тощо.
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Практика розв’язання політичних конфліктів засвідчує, що воно може
відбуватись у трьох основних формах:
– суттєве, але не повне узгодження інтересів і позицій конфліктуючих сторін
(компроміс);
– їх взаємовигідне примирення (консенсус);
– перетворення протистояння і протиборства на конструктивну взаємодію
(співробітництво).
Шляхи (способи) розв’язання політичного конфлікту можна поділити на дві
групи: 1) правові та 2) політичні.
Правові шляхи вимагають застосування відповідних правових норм, що
містяться в національному законодавстві та в міжнародному праві. Політичні
передбачають пошук взаємоприйнятної згоди між конфліктуючими сторонами
за допомогою переговорів та посередницьких процедур. Обидва шляхи не лише
не виключають, а, навпаки, доповнюють одне одного і часто вважаються навіть
єдиним, тобто політикоправовим.
Арсенал політикоправових способів досить багатий. Наприклад, при
розв’язанні конфлікту між законодавчою і виконавчою гілками влади можуть
бути використані такі: звернення до Конституційного Суду; відставка уряду;
розпуск парламенту і призначення нових парламентських виборів; проведення
референдуму щодо спірних питань; створення узгоджувальної комісії тощо.
Процес розв’язання конфліктів поділяється на дві фази: 1) прийняття
рішення; 2) практична реалізація.
Перша фаза передбачає цілу низку дій, зокрема:
а) врахування всіх мікро (інтереси окремих людей) та макрочинників
(інтереси політичних партій, суспільства, держави тощо);
б) розгляд альтернативних рішень і вибір найоптимальніших з них;
в) ретельні розрахунки всіх імовірних втрат та надбань, які може принести
обраний варіант рішення;
г) передбачення реакції іншої конфліктуючої сторони та її союзників;
д) розробка інформаційного забезпечення обраного рішення;
е) підготовка запасних варіантів рішення на випадок невдачі прийнятого тощо.
Друга фаза розв’язання конфліктів – практична реалізація прийнятих
рішень – зводиться: 1) або до прямих переговорів між конфліктуючими
сторонами; 2) або до залучення посередників (медіаторів).
Безпосередні (прямі) переговори суб’єктів конфлікту можуть бути
двосторонніми або багатосторонніми. При двосторонніх переговорах
конфліктанти найчастіше вдаються до певних взаємних поступок, тобто до
компромісу. При багатосторонніх переговорах оптимальним вважається пошук
і досягнення консенсусу. Переговори взагалі і особливо в тупикових ситуаціях
вимагають дотримання певних принципів: раціональної поведінки сторін;
взаємодії та взаємоповаги; толерантності; спільних зусиль по створенню
сприятливого клімату переговорів та ін.
Однак деякі політичні конфлікти бувають настільки гострими, що їх важко
або і взагалі неможливо розв’язувати без допомоги третьої сторони, тобто
посередника. Посередник має бути, перш за все, професіоналом, особливо з тих
питань, навколо яких точиться конфлікт. Функції посередника полягають у
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незалежному і об’єктивному дослідженні причин, сутності й характеру
конфлікту; наполегливому пошуку оптимальних шляхів максимального
задоволення інтересів усіх конфліктантів; генеруванні нових варіантів
розв’язання конфлікту; нарешті, в організації підготовки і проведенні самих
переговорів. Діяльність посередника має бути вкрай обережною і виваженою, а
позиція – об’єктивною і нейтральною. Його не слід розглядати як якогось
чарівника, здатного швидко і легко залагодити будьякий конфлікт.
Посередник – це лише порадник, помічник конфліктуючих сторін, за якими
завжди залишається останнє слово. Проте й принижувати роль посередників
не варто. Історія знає чимало прикладів, коли лише за допомогою посередників
були розв’язані довготривалі й кровопролитні конфлікти.
Слід враховувати, що розв’язання політичного конфлікту, на відміну від його
вирішення чи завершення, не передбачає знищення однієї чи всіх
конфліктуючих сторін або ліквідації предмета конфлікту. Останній, поперше,
може бути поділений між суб’єктами конфлікту (якщо це, звичайно, можливо);
подруге, конфліктанти можуть користуватися ним спільно або почергово; по
третє, його може бути передано одній із сторін за адекватну компенсацію іншій
стороні; почетверте, конфліктуючі сторони можуть взагалі відмовитися від
претензій на нього і т. ін.
Розв’язання конфлікту може бути повним (що не завжди є остаточним) чи
неповним. На думку американського дослідника К.Мітчела, політичний конфлікт
вважається повністю розв’язаним, якщо:
– проблема зникає з політичного порядку денного;
– рішення схвалюються та сприймаються всіма конфліктуючими сторонами
як на рівні еліт, так і на рівні мас;
– домовленості й угоди є самодостатніми, тобто вони не залежать і не
потребують підтримки з боку третьої сторони;
– домовленості й угоди розглядаються всіма сторонами як чесні й справедливі;
– рішення мають консенсусний характер;
– учасники приймають домовленості й угоди добровільно, без будьякого
тиску ззовні.
В усіх інших випадках конфлікт вважається розв’язаним не повністю.
Критеріями ефективності управління політичними конфліктами
вважаються: надійність їх прогнозування, запобігання ескалації, утримання в
цивілізованих рамках та конструктивне розв’язання. До критеріїв успіху можна
віднести: задоволення учасників конфлікту досягнутими домовленостями,
створення сприятливих умов для розвитку їх взаємовигідного спілкування, а в
кінцевому підсумку – політичну вигоду суспільства, зокрема збереження
політичної стабільності та зміцнення національної безпеки.
На завершення підкреслимо необхідність формування в Україні, як і в інших
посттоталітарних державах, високої культури управління політичними
конфліктами, яка дає змогу швидко і безпомилково знаходити найоптимальніші
шляхи і методи, які можуть сприяти розв’язанню конфлікту із врахуванням і
максимально можливим задоволенням інтересів усіх конфліктуючих сторін. Ця
необхідність викликана тим, що:
– кілька поколінь колишніх радянських людей було виховано в атмосфері

109

вигаданої безконфліктності та конфліктофобії;
– їм нав’язувалася, по суті справи, антикультура вирішення конфліктів із її
антигуманними гаслами типу “Хто не з нами – той проти нас” або “Якщо ворог
не здається – його знищують” та ставкою на силу;
– без високої культури управління конфліктами неможливо побудувати
правову державу, створити громадянське суспільство.
Звичайно, формування такої культури – проблема надзвичайно складна, але
її вирішення цілком реальне. Доказом цього може бути розвиток Західної Європи,
де на зміну культурі, що робила ставку на індивідуалізм та силу, прийшла нова
культура управління конфліктами, що віддає перевагу пошукам компромісу і
консенсусу. Проте при формуванні власної високої культури управління
конфліктами варто не тільки і не стільки позичати позитивний досвід Заходу чи
Сходу, скільки спиратися на кращі традиції та риси українського народу,
зокрема його гуманізм, толерантність, доброзичливість.
Підсумувати все вищенаведене можна словами Р.Дарендорфа: “Той, хто вміє
впоратися з конфліктами шляхом їх визнання і розв’язання, той бере під свій
контроль ритм історії; той, хто втрачає таку можливість – отримує цей ритм
собі у супротивники”. Навчити мистецтву успішного розв’язування політичних
конфліктів покликана політична конфліктологія – нова наука і мистецтво
управління конфліктами в політичній сфері людського життя, яка сьогодні
народжується в Україні.
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Новий вимір співробітництва
з Європейським Союзом
Наталія Орінчай,
аспірант кафедри політології та соціології
Чернівецького національного університету
ім. Ю.Федьковича

У зв’язку з розширенням Європейського Союзу (ЄС) на схід взаємини
України з ним набувають все більшої ваги. Обом сторонам належить
оцінити нові реалії та відшукати ефективні підходи до вирішення
проблем, що виникають у цьому процесі. Незважаючи на тривалий
політичний діалог та співробітництво, взаємовідносини України з ЄС
позначені розчаруваннями та невизначеністю. Прийняття
Європейською Комісією у березні 2003 року документа “Розширена
Європа – сусідство: новий вимір відносин зі східними та південними
сусідами” [2] викликало в Україні нову хвилю розчарування: замість
очікуваної пропозиції підписати Угоду про асоціацію Євросоюз пропонує
Україні статус сусідства.
Автор ставить за мету проаналізувати сприйняття Україною та
ЄС ключових понять євроінтеграційної політики та їх вплив на
формування взаємин, а також розглянути документ “Розширена
Європа – сусідство: новий вимір відносин зі східними та південними
сусідами” у контексті співробітництва України та ЄС. Автор вважає,
що Україні варто використати позитивний потенціал ініціативи
сусідства, оскільки це сприятиме реальному наближенню країни до
Євросоюзу.
Для розкриття поставленої проблеми важливо проаналізувати еволюцію
підходів України та ЄС до інтеграційних процесів. Зокрема, цих питань
торкаються у своїх наукових розвідках П.Рудяков [10; 11], Л.Губерський [5],
О.Ковальова [7] та ін. “Стратегічність відносин” України та ЄС була предметом
дискусій засідань Наукової ради МЗС України [12], а також низки публікацій
вітчизняних авторів (О.Стрекаля [13], І.Бураковського, Г.Немирі, О.Павлюка [4]).
Дослідники зауважують, що стратегічне партнерство є подекуди декларацією,
яка компенсує брак реальних кроків для наповнення співробітництва України з
ЄС. Аналізу нової ініціативи ЄС щодо відносин сусідства ще не надається
належної уваги з боку науковців, тому дослідження цього феномена викликає
особливий інтерес.
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У статті “Про перспективи “статусу сусідства” у відносинах України з ЄС”
співробітник Національного інституту проблем міжнародної безпеки Г.Яворська
зазначає, що “відчуття образи через відмову ЄС обговорювати українські
євроінтеграційні перспективи переважає і стоїть на заваді використанню
можливостей, що відкриваються” [16]. З іншого боку, постійний представник
України при ЄС Р.Шпек стверджує, що “задекларований і знову підтверджений
офіційним Брюсселем інтерес до подальшого поглиблення співробітництва з
Україною, а також готовність просуватися вперед у відносинах з нею “істотними
кроками”, не повинно бути приводом до песимізму” [14]. Постає питання: яким
же чином проголошення концепції сусідства вплине на розвиток подальшого
співробітництва України та Європейського Союзу?
Розширення Європейського Союзу на схід стало політичною реальністю: 2004
року асоційовані члени ЄС (Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Словенія,
Литва, Естонія, Латвія та Мальта) набудуть повноправного членства. Україна
ж на сьогодні не подолала дистанцію навіть до асоційованого членства, разом з
тим повноправне членство в ЄС залишається стратегічною метою її зовнішньої
політики. Однак останнім часом простежується криза у відносинах Україна –
ЄС. Її можна пояснити цілим комплексом чинників, пов’язаних з розширенням
Євросоюзу, певним погіршенням міжнародного іміджу України,
внутрішньополітичними процесами в Україні та їх сприйняттям на Заході.
Принципово різне розуміння українцями та представниками Європейського
Союзу змісту поняття “інтеграція” та деяких пов’язаних з ним категорій також
є проблемою, що суттєво впливає на динаміку співробітництва України та ЄС. З
метою інтеграції у свої структури Євросоюз вимагає якісних зрушень системного
характеру у ключових сферах життя суспільства (економіці, дотриманні прав
людини, розвитку інститутів громадянського суспільства тощо). Окремою
вимогою є вироблення механізмів якнайповнішого використання потенціалу
громадянського суспільства, регіонів та територіальних громад. Зі свого боку,
українська сторона пропонує суто кількісні, часто несистемні зміни в економіці,
політиці, праві, культурі. Такі зміни, обмежувані рамками державних інституцій,
не задовольняють Європу [11, с. 89].
Українська концепція європейської інтеграції та аргументи на її користь
побудовані не зовсім прийнятним для ЄС чином. В Україні інтеграцію до
Євросоюзу насамперед розуміють як завдання зовнішньої політики.
Євроінтеграційна стратегія розглядається як така, що відповідає
зовнішньополітичним інтересам України і водночас може бути “засобом
досягнення тих цілей, які Україна ставить перед собою у внутрішньодержавному
будівництві”, – зазначив міністр закордонних справ України А. Зленко на
міжнародній конференції “Україна – ЄС” у Брюсселі 24 квітня 2001 року. [15, с.
70]. За такої постановки питання на першому плані у здійсненні
євроінтеграційного курсу України опиняються саме зовнішньополітичні
проблеми, а розв’язання внутрішніх проблем – це той наслідок, якого можна
досягти за допомогою вступу до ЄС. Згідно з ідеєю “спільного європейського
дому”, це наддержавне утворення становить самостійну цінність і претендувати
на членство у ньому може лише країна, спроможна сприяти спільній безпеці і
процвітанню ЄС. Саме тому наголошувати, що європейська інтеграція є для
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України “засобом”, у політичному діалозі вбачається недоречним.
Українська політика стосовно Європи є занадто широкою та
неструктурованою, щоб бути ефективною. Загальноприйнятою у Євросоюзі є
думка, що екстенсивний підхід до інтеграції (коли кількість подій, поїздок, візитів
та підписаних угод приховує їх практичну віддачу, коли політичний символізм
відвертає увагу від конструктивності та користі співпраці) повинен змінитися
протилежним, інтенсивним підходом [13, с. 156].
Отже, Україна прагне інтегруватися з Європою. Водночас, не маючи
можливості фінансувати всі витрати, пов’язані з інтеграцією в європейські
структури, вона очікує, що це зробить інша сторона. Євросоюз, у свою чергу,
займає щодо цього теж відверто очікувальну позицію [10, с. 55].
Інтеграція у рамках Європейського Союзу ніколи не була предметом
короткострокових політичних спекуляцій та маневрів. Вона завжди була
питанням стратегічної ваги. Прихильники та противники інтеграції мають сталі
усвідомлені позиції і виважені стратегії і змушені адаптувати їх до умов ЄС. В
Україні ж інтеграція стає декларативним поняттям, використовується як
інструмент у політичній боротьбі, але не є усвідомленим стратегічним
пріоритетом. Неодмінною передумовою інтеграції України в економіку Європи
європейці вважають повне виконання Угоди про партнерство та співробітництво
(УПС) між Україною та ЄС, а це не завжди адекватно сприймається українською
стороною. В основному робота органів, відповідальних за процес європейської
інтеграції, спрямована на вироблення нових документівдекларацій,
присвячених партнерству.
Що ж вкладається у зміст поняття “стратегічне партнерство”? Проблема в
тому, що у цей термін сторони вкладають різний зміст. Для України політичною
сутністю такого партнерства є повна інтеграція з ЄС, а Євросоюз під стратегічним
партнерством розуміє суто партнерські відносини [12, с. 6]. ЄС розглядає
стратегічне партнерство з Україною як особливі взаємини, що базуються на
спільних цінностях та інтересах сторін, і визначає його важливим фактором
зміцнення миру, стабільності та добробуту в Європі. Стратегічними цілями у
відносинах з Україною ЄС на сьогодні визначає здійснення свого внеску до
встановлення у нашій країні плюралістичної демократії та стабільно
функціонуючої економіки, співробітництва з підтримання безпеки в Європі і
співробітництва у галузі юстиції та внутрішніх справ. Декларуючи своє бажання
зміцнити стратегічне партнерство з Україною, ЄС фактично обмежує його
рамками УПС.
На сучасному етапі можна говорити про наявність взаємного інтересу України
та Європейського Союзу у подальшому розвитку співробітництва. ЄС не
відмовляється від сприймання України як одного зі своїх партнерів у
ЦентральноСхідній Європі, від позиції та поведінки якого залежить значною
мірою стабільність та безпека в Європі загалом. Однак у контексті розширення
ЄС застосовує до України визначення “країнасусідка”. У квітні 2002 року
Євросоюз запропонував ініціативу надання Україні особливого статусу сусідства.
Ця ініціатива мала на меті запобігти проникненню до ЄС злочинності, торгівлі
наркотиками та нелегальної міграції через нові східні кордони. Реакція України
на цю ініціативу була загалом негативною. Статус сусідства в Україні оцінюється
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як невідповідний меті європейської інтеграції України з перспективою набуття
повноправного членства в ЄС. Однак, на нашу думку, розвиток відносин у
форматі сусідства може сприяти рухові України у напрямку наближення до ЄС.
Який зміст вкладається у поняття “сусідство”? Європейська сторона вважає,
що спеціальний статус сусідства повинен містити лібералізацію торгівлі з ЄС і
тісне співробітництво на кордонах у справах юстиції та внутрішніх справ,
безпеки та оборони [16]. На українському ґрунті термін “сусідство” сприймається
негативно, оскільки він досі не використовувався у дипломатичних стосунках
ЄС з Україною. Як зазначає дослідник Г.Яворська, розглядаючи дискурсивний
вимір європейської інтеграції, “сусід” у нас не сприймається як офіційна особа
і, можливо, тому багато хто з українських політиків оцінив цю ініціативу як
несерйозну [15, с.71].
У найзагальнішому значенні терміна сусідство є інституцією держави,
суспільства, культури й економіки. Сусідство вважається інституцією держави
в усіх її організованих зовнішніх і внутрішніх діях, а не лише сталим елементом
державної дипломатії, стверджує польська дослідниця І.Курчевська [8, с. 75].
Прикладами сусідства, що вибудовується на регіональному рівні, можуть бути
єврорегіони. Сусідство також вибудовується на місцевому рівні, наприклад,
співробітництво прикордонних районів Польщі та України.
Проблема сусідства розглядається і в соціології. Соціологічний підхід до
розуміння сусідства зобов’язує пильніше придивлятися до ситуації, історичних
обставин, механізмів та наслідків політичних, економічних та культурних
розмежувань, а також ступеня їх впливу на зміст і форми соціальних та
культурних ідентифікацій. Проблема сусідства вимагає глибшої інтерпретації
процесів політичної взаємодії, економічної кооперації та культурної експансії
між сусідами. Так, у контексті розширення ЄС змінюється сприйняття простору
за східними кордонами майбутнього Євросоюзу.
Поки Київ вважає перспективу членства в ЄС фактором, що стабілізує
процеси внутрішніх перетворень, Брюссель постійно наголошує на тому, що
трансформаційні завдання виконано на незадовільному рівні і це є головною
перешкодою для формулювання перспективи членства. У той час, коли
українська сторона сприймає невизначеність перспективи її членства в ЄС як
ризик, що призводить до порушення стабільності в Європі, західноєвропейська
сторона побоюється, що вступ України до ЄС може стати загрозою внутрішній
безпеці Західної Європи. Дисбаланс між українською позицією, з одного боку,
та, з іншого, позицією ЄС призводить до “стратегічного вакууму” [1, с. 82]. За
таких обставин існує небезпека, що Україна і надалі залишатиметься політично
та економічно “ризиковим сусідом”. Як тільки Польща стане членом ЄС,
асиметрії вздовж кордону Європейського Союзу та України продовжуватимуть
зростати, отже загострюватимуться проблеми безпеки та стабільності.Так,
аналізуючи основні можливі причини порушення безпеки у сучасній Європі,
науковці виділяють кілька принципових категорій ризику. До них відносяться:
проблема загострення етнічних і регіональних конфліктів; нелегальна міграція;
політична нестабільність, пов’язана із упровадженням посттоталітарних
перетворень (недостатній громадський контроль за державними структурами);
соціальна напруга, що виникає у процесі трансформації планової економіки в
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ринкову; загроза навколишньому середовищу тощо.
Маючи такі побоювання, Європейський Союз розробляє ініціативи щодо
нових сусідів. У цьому статус сусідства виводить на перше місце співробітництво
України з ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ, а також питання
транскордонного та регіонального співробітництва. На нашу думку,
зацікавленість ЄС у розвитку відносин сусідства можна використати як фактор
посилення позитивної динаміки економічного та політичного розвитку України,
а також як фактор зміцнення національної безпеки. Для досягнення позитивних
результатів співпраці України з ЄС необхідно доопрацювати розроблені
інтеграційні програми і плани шляхом переосмислення концепції європейської
інтеграції для України.
У другому розділі документу “Розширена Європа – сусідство: новий вимір
відносин зі східними та південними сусідами” [2] зроблено спробу пояснити
різницю між статусом сусіда та асоційованого члена ЄС. Тут згадується стаття
49 Договору про ЄС, яка передбачає, що кожна європейська держава може
претендувати на членство в ЄС [2, с. 5], але перед тим країникандидати повинні
відповідати вступним критеріям ЄС.
Метою політики сусідства є забезпечення розвитку нових відносин між
розширеним ЄС та країнами, що межуватимуть з ним. Концепція сусідства не
передбачає повноправного членства у інституціях Євросоюзу для країнсусідів.
На сьогодні така концепція спрямована на створення своєрідної “перехідної
зони” для уникнення надмірного розриву між країнамичленами ЄС та
майбутніми сусідами. Досягти цього передбачено шляхом сприяння розвитку
“спільних економічних та політичних цінностей” [2, с. 3]. У документі
наголошується, що проблеми нового сусідства розглядаються окремо від питання
про асоціацію [2, с. 5].
Європейський Союз пропонує посилення практичної співпраці на основі
поетапного підходу, який передбачає, що сторони будуть ставити перед собою
конкретні цілі та просуватися після їх виконання до вищого рівня інтеграції. Усім
сусіднім країнам буде запропонована перспектива доступу на внутрішній ринок
ЄС та введення чотирьох свобод (вільного пересування осіб, товарів, послуг та
капіталів). На думку голови Єврокомісії Романо Проді, країна, яка досягне такого
рівня взаємин з Європейським Союзом, наблизиться до ЄС так, як тільки це
можливо без набуття членства [2, с. 10].
У документі також викладено позицію Європейського Союзу щодо перспектив
законної міграції, застосування спрощеного візового режиму між ЄС та
країнамисусідами в майбутньому. Європейський Союз планує укласти угоди
про реадмісію з Росією, Україною, Білоруссю, Молдовою, Алжиром та Марокко
[2, с. 11]. Підписання Угоди про реадмісію з ЄС означатиме, що всі нелегальні
мігранти, які потраплять на територію ЄС з України, будуть примусово
повертатися назад в Україну. А наша країна, у свою чергу, не зможе повертати
їх у Росію чи Білорусь, звідки нелегальні мігранти частіше всього прибувають.
Перспектива підписання такого типу угод між Україною, з одного боку, та Росією
і Білоруссю, з іншого, на сьогодні не визначена. Отже, цей елемент ініціативи
сусідства може призвести до негативних політичних наслідків для України.
Однак Україна матиме шанс за допомогою ЄС завершити договірноправове
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оформлення свого східного кордону, оскільки це питання стосуватиметься
безпеки нових членів Європейського Союзу.
Крім того, ЄС висловлює свою точку зору на продовження та посилення
культурного діалогу, забезпечення прав людини. Євросоюз пропонує своїм
сусідам інтенсифікувати співробітництво з питань попередження конфліктів, у
боротьбі з загрозами безпеці, організованою злочинністю тощо [2, с. 12]. Оскільки
у Євросоюзі все активніше розвивається Спільна європейська політика безпеки
і оборони, то Україна, за рахунок існуючих контактів у цій сфері із новими
членами ЄС, може залучитися до формування системи безпеки у Європі.
Щодо фінансування проектів у рамках ініціативи сусідства ЄС зазначає, що,
можливо, створюватимуться нові механізми співпраці, які базуватимуться на
позитивному досвіді здійснення транскордонного співробітництва у контексті
програм PHARE, Tacic та INTERREG.
У п’ятому розділі згадуваного вище документа мова йде про найближчі кроки
ЄС щодо втілення нової ініціативи. Так, спочатку будуть проаналізовані
досягнення та прорахунки виконання Угод про партнерство та співробітництво,
потім буде складений детальний план для кожної країни із зазначенням цілей
та часу їх досягнення [2, с. 17]. Проблема фінансування нової політики щодо
сусідів повинна бути відображена у майбутніх пропозиціях щодо бюджету ЄС.
Новий підхід щодо сусідніх країн не може стосуватися лише прикордонних
територій. Якщо Європейський Союз має на меті співпрацювати зі своїми
сусідами задля спільного добробуту та стабільності, тоді його політика повинна
спрямовуватися на подолання корінних причин політичної та економічної
нестабільності. У цьому контексті слід зазначити, що серед південних та східних
сусідів Молдова є найбіднішою країною (середньодушовий ВНП – 417 євро на
душу населення), Україна – на другому місці (855 євро на душу населення) [2, с.
19]. Порівняймо: середньодушовий ВНП у ЄС складає 23 тис. євро, причому у
найбіднішій країні Євросоюзу –
Португалії – 1,6 тис. євро [6, с. 63].
Таким чином, останнім часом з боку Європейського Союзу спостерігається
тенденція до посилення прагматичного інтересу до України, проявом якого стало
проголошення наміру надати відносинам нового виміру – виміру сусідства.
Ядром проблематики і стратегії концепції сусідства є цілеспрямоване
погодження регіональних, національних та загальноєвропейських аспектів.
Головна мета на загальноєвропейському рівні – зменшення ризику у сфері
безпеки у широкому значенні цього слова. Мова йде про подолання політичних,
економічних, суспільних асиметрій між ЄС та його майбутніми сусідами. На
національному та регіональному рівнях сусідства необхідно спробувати
передбачити негативні наслідки розширення Євросоюзу, а з іншого боку –
сформувати європейські стратегії щодо вирішення регіональних проблем. У
цьому контексті узгодженість дій між ЄС та Україною у форматі білатерального
чи єврорегіонального прикордонного співробітництва становитиме основу
стабільності та безпеки на Європейському континенті. Крім того, до ЄС вступлять
країни, з якими Україна має позитивний рівень політичних відносин. Це може
означати, що після розширення Євросоюзу Україна матиме більші можливості
для лобіювання своїх інтересів усередині ЄС.
Європейський Союз вже має чималий досвід у налагодженні механізмів
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регіонального та транскордонного співробітництва. Зокрема, як модель такого
співробітництва можна взяти ініціативу ЄС “Північний вимір” (“Nothern
Dimension”) [3]. Ця ініціатива з 1997 року охоплює такі країни, що ще не є членами
ЄС, як Естонія, Литва, Латвія, Ісландія, Норвегія, Польща та Росія. Ключовими
секторами північної ініціативи є енергетика, транспорт, телекомунікації,
навколишнє середовище, торгівля, юстиція та внутрішні справи, регіональне і
транскордонне співробітництво. Для фінансування проектів у межах “Північної
ініціативи” використовуються ресурси програм Тасіс (для Росії), PHARE (для
Польщі та країн Балтії), INTERREG (для Балтійського регіону) тощо.
Представники Ради Європи зазначають, що серйозними викликами часу є
суттєва різниця у можливостях розвитку та рівнях життя, які існують у
північних регіонах, що мають кордон з ЄС, зростаюча взаємозалежність між
Європейським Союзом, що розширюється, та Росією, стратегічне значення та
економічний потенціал цих північних регіонів. Рада Європи виходить з того, що
“Північний вимір” може сприяти політиці ЄС завдяки поліпшенню координації
і взаємодоповнюваності програм Союзу, а також шляхом підвищення прозорості,
ефективності та взаємопов’язаності політики [9, с. 88].
Отже, Європа прагне рекламувати власну модель регіональної інтеграції –
інтеграцію через ринок, підтриману координацією або зближенням дій урядів.
Головне завдання такого співробітництва ЄС вбачає у посиленні політичної,
економічної та культурної автономії країн Східної Європи з одночасним
розвитком міжрегіональних зв’язків та партнерства з ЄС, створенням
сприятливих умов для розширення Євросоюзу на схід. Європейський Союз
також має пристосовуватися до реалій розширення шляхом реформування
власних інститутів та політики. Довгостроковий успіх розширення та майбутня
політика Європейського Союзу щодо найближчих сусідів значно залежить від
успіху внутрішніх реформ в ЄС та країнах, що безпосередньо з ним межують.
На сьогодні якість та кількість експертнонаукових розробок щодо
європейської інтеграції України не відповідають сучасним потребам. Поява нової
ініціативи у розвитку взаємин Європейського Союзу та України вимагає
особливої уваги дослідженням досвіду європейської інтеграції країн –
кандидатів на вступ до ЄС та їхніх сусідів.
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Розуміння сили
Іван Шаблінський,
капітан першого рангу
Сила - одне з найперших уявлень і понять, що увійшли в життя
людини і посіли в ньому центральне місце. В політиці сила має
глибинний зв’язок з таким явищами, як насильство і ненасильство.
Розуміння сили і споріднених з нею понять сьогодні, в інформаційну добу
розвитку людства, потребує уточнення з огляду на суттєву зміну
соціально-історичних умов.
Природничі та суспільні науки протягом багатьох століть схилялися до
ототожнювання поняття сили з поняттям енергії. Дослідження сил, що діють у
природі, осягнення їх сутності і бажання людини опанувати ними приводить,
зрештою, до основи, яка визначає будьяку силу. Ця основа – енергія. Вона є
ресурсом сили і організовується в різні форми сили для цілеспрямованої дії.
Для сил, що діють в суспільстві, роль ресурсів виконують не тільки різні види
природної енергії, але й енергія соціальна. Соціальна енергія – наслідок
трансформації природної енергії людським суспільством. Носієм і уособленням
соціальної енергії виступають як людські спільноти, так і окрема людина – член
суспільства. Енергія людських мас є ресурсом всього розмаїття соціально
політичних сил.
Соціальнополітична сила – це певним чином сформована і спрямована
соціальна енергія.
Всі сили, які діють у сфері “…взаємодії природи і суспільства, в якій людська
діяльність стає головним визначальним чинником розвитку” [1] – антропосфері,
можна поділити на два рівні складності:
– на першому рівні – сили природних процесів, що діють без втручання
людини;
– на другому – сили природних процесів, що діють із втручанням людини
або керовані нею.
На другому рівні взаємодіють природні та суспільні сили.
“Існують дві форми об’єктивного процесу – природа і цілеспрямована
діяльність. Проте, беручи до уваги експансивність останньої, можна наполягати
на стратегічній зміні ситуації: дві форми об’єктивного процесу послідовно
трансформуються в одну… Складається єдине ціле, що активно проявляє себе:
унітарний антропокосмічний науковотехнонатурний комплекс з автономними
закономірностями функціонування і самоперетворення” [2].
Панування над силою, яка не є частиною того, що дане природою людині у
фізичному розумінні (її особиста фізична сила), виділила її з тваринного світу.
Взявши до рук палицю і камінь, опанувавши силу вогню, примусивши інших
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собі подібних виконувати її задум, людина крок за кроком виходила за межі
можливостей впливати на оточуюче середовище, користуючись лише однією
особистою фізичною силою, яку їй подарувала природа. Людина подолала межу
можливостей, яка визначалась параметрами її організму завдяки здатності
мислити.
Здатність мислити озброїла людину і зробила її найсильнішою істотою в
первісному світі, бо збільшила її вплив на оточуюче середовище в багато разів.
Забезпечуючи нагромадження і вдосконалення матеріальних та духовних
ресурсів, людство нагромаджувало і вдосконалювало свої можливості
перетворювати природне середовище. Правда, використання для цього ресурсів
і потужностей часто в історії людства давало діаметрально протилежні
результати: від побудови потужних суспільноісторичних формацій і держав
як уособлення сили цих формацій – до їх повного занепаду та руйнування, що
свідчило про їх недосконалість і слабкість.
Нагромадження людськими спільнотами ресурсів і формування ними
можливостей дії для досягнення своїх цілей є запорукою прогресивного
розвитку. Прогресивність дії визначається наявністю в спільноті переваги
кількості ресурсів, залучених до моделі творення, і ступеня досконалості їх
організації над кількістю та ступенем досконалості організації ресурсів,
залучених до моделі деструкції. Дуже важливу роль відіграє чітко
сформульована мета дії.
Протиріччя всередині суспільства зводяться до боротьби за право
реалізувати свою модель організації ресурсів і спрямовувати їх на досягнення
визначеної мети. На полюсах цієї боротьби – сила і насильство як уособлення,
відповідно, позитивної і негативної частин людської практики.
Б.Франклін визначав людину як “тварину, що створює знаряддя”, а К.Маркс
додавав: творяться “знаряддя праці з допомогою також знарядь” [3]. Спонукала
людину до цього необхідність підвищити свої можливості впливати на оточуюче
природне і соціальне середовище. “Люди …чим більше вони віддаляються від
тварин, тим в більшій мірі вони роблять свою історію самі, свідомо, і тим меншим
стає вплив на цю історію непередбачуваних наслідків, неконтрольованих сил і
тим точніше відповідає історичний результат поставленій раніше меті” [4].
Людину від тварини відрізняє свідоме творення, пошук і вдосконалення
моделі організації особистих (ресурсів організму), природних та соціальних
ресурсів з певною метою. Іншими словами, людину від тварини відрізняє пошук
сили. Хибні кроки в цьому пошуку приводять до насильства, втрати ресурсів,
суспільного регресу. Історія людства, таким чином, * це постійний пошук сили.
Тварину задовольняє модель організації ресурсів, дарована їй природою, яка
втілюється в її організмі. Людина ж постійно веде пошук досконаліших форм
організації ресурсів для досягнення новітніх цілей. Створюючи соціальну модель
організації ресурсів, вона перебуває під впливом об’єктивних та суб’єктивних
чинників.
Стихійне чи свідоме врахування творцем моделі об’єктивних чинників сприяє
оптимальному використанню природних та соціальних ресурсів, створенню
сильного суспільства, зводить до мінімуму насильство і втрату ресурсів.
Проте, “все ще існує велика невідповідність між поставленими собі цілями і
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досягнутими результатами, …продовжують переважати непередбачувані
наслідки, …сили, що не контролюються, набагато могутніші, ніж сили, що
приводяться в рух планомірно” [5].
Недосконалість моделей організації ресурсів, помилки у визначенні соціально
корисної мети спричиняють відступи від позитивної практики, вихід за межі
людського виміру існування, нехтування гуманних законів. Людство вдається
до насильства – і втрачає ресурси.
При створенні реальної прогресивної, тобто силової (а не насильницької)
соціальної моделі, опора робиться на людський вимір існування, що визначає
рівень оптимальності використання ресурсів та її відповідність рівню
цивілізаційного розвитку суспільства.
Збільшуючи свої можливості, людина шукала засоби впливу на сили природи
та суспільства з метою їх підпорядкування, не завжди розуміючи їхню сутність.
На початку історії людства об’єктами цього підпорядкування були лише сили
природи. З часом настало розуміння, що суспільні сили теж потрібно дослідити,
зрозуміти і впорядкувати. Незбагненні сили суспільства, неправильно керовані
лідерами, виходили з підпорядкування і набирали протилежних якостей.
Дика, нецивілізована людина була часткою сліпих стихійних сил природи. З
початком історії людство почало формувати суспільноісторичні сили, які були
здобутком вищого ґатунку, ніж природні сили. Вони були розрізненні і розкидані
на поверхні земної кулі, майже не взаємодіяли і не залежали одне від одного в
просторі і часі.
З настанням інформаційної доби цивілізації людство цілком переходить до
нової якості ресурсів суспільнополітичних сил. Всі без винятку людські
спільноти стають взаємодіючими акторами антропосфери. Ця доба завершує
глобальне залучення людства до спектру активно взаємодіючих і
взаємозалежних суспільнополітичних сил, які спираються на природні ресурси
всієї планети. “Процеси перетворення природи людиною і власне природні
процеси перетворення зливаються в єдиний процес – перетворення
соціоприродної тотальності”[6].
Людство набирає ознак єдиної глобальної планетарної сили. Ця сила
безперервно перебуває під руйнівним тиском насильства. Зрозуміти її зміст і
потенції означає відкрити дорогу до багаторазового збільшення і розширення
позитивної людської практики, побудувати надійну перешкоду насильству, яке
теж набирає глобальних ознак.
У ХХ столітті людство постало перед низкою нових загроз – внаслідок
можливості виникнення катастрофічних подій через нераціональну діяльність
окремих його спільнот, скеровану на спотворене нарощування силових
потенціалів, а точніше – потенціалів насильства.
Традиційно, в основному завдяки теоретикам західної школи “реальної
політики” та марксистам, у політиці феномен сили розглядається у зв’язку із
здатністю до прямої і безпосередньої дії для досягнення визначеної мети.
Популярною стала теза теоретиків “реальної політики” про силу як “засіб
впливу одного активного суб’єкта на поведінку іншого, на хід політичних подій
у бажаному напрямку” [7]. Не меншого поширення здобуло розуміння сили як
“одного з легітимних засобів примусу, що застосовується при вирішенні
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політичних завдань без згоди сторін і коли інші засоби не приводять до вирішення
тієї чи іншої проблеми” [8].
К.Маркс і Ф.Енгельс значною мірою поділяли ці погляди: ”Досі насильство,
війна, грабіжництво, розбій і т.д. оголошувалися рушійною силою історії” [9];
“Насильство (тобто державна влада) – це теж економічна сила!” [10] – писали
вони.
Це породжувало і породжує плутанину і зміщення акцентів у розумінні таких
феноменів, як “СИЛА” і “НАСИЛЬСТВО”.
В наведених визначеннях навіч ототожнення сили і насильства. Сила при
цьому навіть не пов’язується із суспільно корисною метою.
Слід зауважити, що природа сили полягає в оптимальній і доцільній
організації ресурсів для дії в конкретних умовах і досягнення соціально корисної
мети.
Мета – похідний момент суспільнополітичного процесу, який визначає
установки, завдання та форми діяльності, а також її кінцевий результат. Мета
відіграє головну роль у визначенні моделі організації ресурсів і доцільності їх
використання.
Організація ресурсів сили здійснюється згідно з ідеєю (моделлю), яку
пропонує рівень цивілізаційного розвитку суспільства (соціальноекономічні
відносини і технології) та мета дії.
Ресурси – це сукупність “джерел і передумов отримання необхідних людям
матеріальних та духовних благ, які можна реалізувати при існуючих технологіях
та соціальноекономічних відносинах” [11].
Визначальними ознаками сили є гармонійна організація ресурсів у
відповідності з суспільно корисною метою, стабільність, здатність до гнучкої та
ефективної дії для вирішення проблемних питань суспільного життя, органічна
відраза до агресії та насильства.
В діях супільнополітичних сил реалізується найвище пізнання людиною
законів природи та суспільства.
Ресурси, засіб і форма (модель) організації ресурсів та мета є складовими
частинами, синтез яких породжує суспільнополітичну дію – силу чи насильство.
Ресурси, оптимальна модель їх організації для досягнення мети, суспільно
корисна мета, на досягнення якої спрямована сила, формують силу і набирають
якості її складових тільки в єдності.
“… сила – це єдність рефлектованої і безпосередньої стійкості, іншими
словами – єдність форми і зовнішньої самостійності” [12].
“Що таке досконалість кожної речі? Ні що інше, як життя, що творить в ній,
сила його буття” [13].
Сила – істинна цілісність, завершена сутність, яка утримується в певних
межах, особливий світ для себе, особлива якість і форма. Виникнення
(формування і прояв) сили – це рух, який походить від певного початку, досягає
певного значення (апогей, вершина, рівень напруження тощо) і нарешті
приходить до занепаду, втрачаючи свої змістові ознаки. Силу потрібно
розглядати як безумовно досконалу і позитивну частину людської практики,
“яка за своїм змістом є освоєнням і перетворенням природних і соціальних
об’єктів” [14].
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Насильство, в свою чергу, виступає як хибна і негативна частина людської
практики, яка теж може бути скерована на освоєння і перетворення природних
та соціальних об’єктів, але із значними незворотними втратами ресурсів, іноді
взагалі на межі і навіть за межею доцільності соціально*політичної дії.
Причинами будьякого насильства є недосконалість суспільних інститутів
та амбівалентність мотивів їх діяльності, тобто безсилля і нездатність
утримуватися в межах позитивної людської практики, дотримання гуманних
законів.
Примус є однією із форм збереження насильства. Застосування примусу в
політиці – прояв слабкості суспільства загалом і влади зокрема. Примус –
свідчення переродження сили і втрати її змістових ознак.
Переродження сили веде до втрати її спрямованості та якісних параметрів,
навіть коли зовнішні ознаки певний час зберігаються. Проте це не означає, що
сила породжує насильство. Насильство – наслідок розпаду, загибелі сили, тобто
безсилля і хаосу – браку ресурсів, негармонійності та недоцільності їх
організації, браку соціально корисної мети.
“Позитивне є завжди ціле, або єдність; те, що протистоїть йому – роз’єднання
цілого, дисгармонія, атаксія сил”. І далі: “… дисгармонія – це не роз’єднання сил,
а їх фальшива єдність, яку можна назвати роз’єднанням лише по відношенню
до істинної єдності” [15], тобто безсиллям. Ця думка Ф.Шеллінга може без
застережень інтерпретуватись як визначення неоптимальної організації
ресурсів та невірно визначеної мети, тобто насильства.
Враховуючи сказане, пропонується визначити силу як раціональну за
змістом творчу дію (тобто таку, яка виникає при оптимальній, гармонійній
організації ресурсів і передбачає соціально корисну мету), яка належить до
позитивної частини людської практики внаслідок обмеження за формою
гуманними законами суспільства і відповідності її за змістом людському виміру
існування. Таке розуміння сили знімає проблему тотожності “СИЛИ” і
“НАСИЛЬСТВА”.
Насильство в такому разі виступає як безглузда, руйнівна за природою дія,
що входить до негативної частини людської практики – внаслідок виведення
її за межі гуманних законів та людського виміру існування. Тобто, антипод
“СИЛИ” – “АНТИСИЛА”.
Принципова різниця між силою і насильством полягає в тому, що сила
творить, будує і тому зберігає ресурси. Насильство – навпаки: руйнує і
розпорошує ресурси.
Примус, як легітимна форма насильства, так чи інакше призводить до
матеріальних і моральних втрат. Але вона є тільки меншим злом, яке свідомо
обирається політичними лідерами, а більшістю суспільства вимушено
визнається необхідністю – як факт, що вже відбувся. При цьому немає серйозних
гарантій, що примус знову не повториться в ширших масштабах і не переросте
в брутальніші форми насильства.
Як би не було, примус – це прояв безсилля, ознака слабкості, а не сили, хоча
б з тих міркувань, що інших засобів для вирішення проблеми в певній ситуації
просто не знайшлося.
“Насильство виступає одним з джерел влади. Проте влада (в тому числі і
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державна) не зводиться до насильства. Доцільно виходити з припущення, що
насильство є симптом кризи влади. В нормі влада грунтується на мирних
підвалинах” [16].
Насильство повсякчас проявляє себе у формі дії, спрямованій на досягнення
цілей, що не є суспільно корисними або їх суспільна корисність викликає сумнів
і, зрештою, стає на заваді суспільнополітичному прогресу.
Cила – наслідок стійкої збалансованості відносин між людськими
спільнотами, а також окремими людьми. Вона досягає найбільшої потужності
в момент “золотої середини” – стану максимальної збалансованості інтересів
всіх прошарків суспільства чи членів окремих спільнот. Саме такий стан
забезпечує вирішення проблемних питань суспільства ненасильницьким
шляхом.
Ненасильство – вища форма суспільнополітичних стосунків у контексті дії
творчої сили, яка грунтується на свідомому сприйнятті точки зору опонента,
без будьяких ознак репресивності і внаслідок тільки переконання, на умовах
рівності прав опонентів захищати свою думку, а також дотриманні “моральних
стандартів взаємної терпимості у вирішенні конфліктних ситуацій” [17]. Іншими
словами, це дія і взаємодія суб’єктів і об’єктів суспільнополітичного процесу,
яка абсолютно виключає будьякі форми тиску.
Насильство – наслідок порушення збалансованості відносин у суспільстві.
В момент “золотої середини” воно зникає, витісняється ненасильством.
Насильство набуває найбільшої потужності при руйнуванні балансу відносин і
виході дій окремих людських спільнот і осіб за межі позитивної людської
практики, при нехтуванні людського виміру існування та законів гуманності.
Між силою і насильством весь час точиться запекла боротьба за ресурси
матеріальні і духовні. Апогеєм цієї боротьби стала епоха протистояння двох
військовополітичних блоків – НАТО і Варшавського договору, коли
насильницькі методи вирішення міжнародних проблем мали в своєму
розпорядженні колосальні ресурси провідних країн світу. Проте безпрецедентне
нарощування потенціалів насильства, яке поставило під загрозу існування
людства, було свідомо призупинено і розпочато процес його зниження. Частина
ресурсів насильства була трансформована в ресурси сили – стримування агресії
та війни.
Незважаючи на колосальні втрати через дію насильства, людство продовжує
свій динамічний розвиток. Це свідчить, що позитивна людська практика значно
переважає негативну, що в світовій спільноті загальний потенціал діючих
творчих (силових) моделей набагато переважає потенціал діючих руйнівних
(насильницьких) моделей організації ресурсів.
Сила – тотожність творчого руху, розвитку, творіння, самого життя.
Життєвості сили перешкоджає і чинить опір все, що відмирає або стоїть на місці.
Перешкода притягує силу як об’єкт, на якому остання себе випробовує і
перевіряє. При подоланні перешкоди сила руйнується як недостатня і
несвоєчасна (що сприяє перехопленню ресурсів моделями насильницького типу)
або зростає після подолання перешкоди і шукає нових випробувань. Вона не існує
без руху і перешкод.
Сила – явище всезагальне і всеосяжне – в розумінні дії, що творить і будує,
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бо будьякий суб’єкт сили чи об’єкт, що перебуває під її впливом, пронизані
різноманітними і взаємодіючими її проявами.
“Природа – священна, первісна сила світу, що вічно творить і породжує з
себе самої і, діючи, творить речі” [18]. Всі об’єкти, що існують у природі і
суспільстві, піддаються впливам різних сил і, в свою чергу, можуть генерувати
силу залежно від своїх потенцій, проявляючи синергетичні якості, і засвідчувати
в такий спосіб своє існування – за умови їх залучення в якості ресурсів сили до
певної системи відносин для досягнення суспільно корисних цілей – цілей
творення.
Не можна уявити предмет, який не був би уособленням сили чи її ресурсом.
У цьому розумінні і певна людська спільнота, і певна людина, сама по собі чи в
поєднанні з механізмом, і сам по собі механізм є ресурсом і водночас уособленням
сили в залежності від залучення до певної цілісної системи організації ресурсів
чи виступаючи у вигляді такої.
Сила проявляє себе в різноманітних формах організації енергії. Ці форми
можуть посилювати одна одну і, навпаки, протидіяти, але ніколи не знищувати
і руйнувати. Неспроможність двох чи більше сил знайти форму взаємодії для
збільшення своїх потужностей – ознака переродження і втрати їх позитивних
творчих якостей, свідчення появи в спектрі їх діяльності елементів негативної
людської практики. Зіткнення, взаємопослаблення і взаємознищення свідчать
про боротьбу моделей організації ресурсів насильства, про перевагу негативної
практики над позитивною.
Природний рух матерії, дія законів природи і суспільства спрямовані на
пошук найдосконаліших форм організації ресурсів. Рівень досконалості моделі
організації перевіряється через прояви сили.
Існують два основні типи моделей організації ресурсів для суспільно*
політичної дії. Вони принципово відрізняються за двома ознаками: 1) ставленням
до ресурсів – збереження (силова модель) і руйнування (насильницька модель);
2) за соціальною корисністю (силова модель) та шкідливістю (насильницька
модель) мети, на досягнення якої спрямовані ресурси.
Виникнення спалахів насильства, переростання їх у масові руйнівні дії і війни,
що ведуться державами і народами, – це є свідчення хибності обраних суспільних
цілей, моделей організації ресурсів і, як наслідок, регресивного розвитку
людських спільнот.
Сила свідчить про досконалість моделі організації ресурсів. Досконало
організовані ресурси, навіть у невеликій кількості, спроможні породжувати
багаторазове збільшення сили. Емерджентна здатність – наслідок використання
найдосконаліших моделей організації ресурсів. Це – моделі “золотої середини”.
Досконала модель організації ресурсів, у комплексі з чітко визначеною
суспільно корисною метою, породжує досконалу силу, спроможну ефективно
чинити опір руйнівним впливам насильства і позбавляти його ресурсів.
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“Собаки пекла” повертаються
Григорій Токаревський,
магістр міжнародного права,
головний консультант Управління
державного протоколу та церемоніалу
Президента України

Від самого початку третього тисячоліття міжнародний тероризм
став однією з найпекучіших проблем світової спільноти. У зв’язку з цим
виникла потреба опрацювати нові підходи до вивчення сутності цієї
глобальної загрози та побудови нової архітектури безпечного
співіснування у геополітичному просторі. Події 11 вересня 2001 року в
США значно актуалізували цю проблему, адже, на думку багатьох
експертів, глобалізація терористичної діяльності розвивається і
трансформується значно швидше, ніж глобалізація економічна.
Тероризм як явище нині дуже відрізняється від того, яким він був у часи
перших кривавих акцій. Ті акції спрямовувалися насамперед на дестабілізацію
суспільнополітичної ситуації у певній країні. Сьогодні ж тероризм є фактором
не тільки внутрішньодержавного значення, а й (переважно) міждержавного.
Уряд будьякої країни, розробляючи свою зовнішньополітичну стратегію, має
враховувати, що діяльність терористів поширюється без огляду на державні
кордони і адекватно реагувати на це. Отже, нагальною потребою є визначення
нових підходів до організації міжнародної антитерористичної співпраці. Треба
мати на увазі, що жодна країна, навіть така потужна, як США, не спроможеться
самотужки впоратися з “терористичним інтернаціоналом”.
Україна, як одна з найбільших країн Європейського континенту, також не
може залишатися осторонь цих проблем. Тому урахування національного досвіду
європейських держав у царині боротьби з тероризмом і особливостей
застосування міжнародного законодавства в цій галузі є вкрай необхідним для
вироблення наших концептуальних підходів щодо методів, критеріїв та
комплексу ефективних заходів для протидії, попередження та боротьби з цим
явищем.
Більше двох століть тому англійський громадський діяч і письменник Едмунд
Берек назвав терористів “собаками пекла”. Але що нам тепер відомо про них?
Хто вони, ці “собаки пекла”, звідки з’явилися? З якого коріння проросло це
зловісне явище?
Термін “терор” (у перекладі з латинської – страх, жах), уперше ввели в
політичний лексикон французькі жирондисти та якобінці. Вони ставили за мету
“за допомогою залякування та наведення жаху” поставити на коліна кабінет
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міністрів короля Людовіка XVI.
Однак було б не зовсім правильно вважати, що саме Франція стала країною,
з якої “пси пекла” рушили кривавим маршем на інші терени. Тероризм
народився значно раніше, ніж його почали так називати і замислюватися, як і
чому він виник та якими можуть бути наслідки цього явища для світової
цивілізації.
Першою терористичною групою в історії людства можна вважати секту
сікаріїв, котра діяла в Палестині ще в 66 – 73 роках нашої ери. Ймення її походить
від назви улюбленої зброї бойовиків угруповання – короткого меча (сіки). Його
легко можна було сховати під одягом. Свої акції сікарії проводили головним
чином під час масових зібрань. Вони вважали, що саме в неконтрольованому
натовпі зручно завдавати смертельні удари. Адже ніхто не зможе з певністю
визначити, хто це зробив. “Темрява натовпу” була їхньою стихією. Головним
об’єктом нападів сікаріїв ставали представники єгипетської та палестинської
діаспори, які намагалися налагодити дружні стосунки з Римською імперією.
Сікарії були затятими релігійними фанатиками. Вони мужньо витримували
тортури, бо вірили, що після повалення ненависного їм режиму настане ера
вищої справедливості.
В XI столітті Хасан альСабах, якого й досі вважають одним з найкривавіших
геніїв зла, створив таємну секту ассасинів. Її назва стала синонімом підступного
вбивства. Ассасини позбавляли життя кожного, хто належав до іншого
віросповідання або намагався протистояти їм. Вони оголошували війну всім, хто
насмілювався не поділяти їхніх поглядів. Боялися ассасинів усі – від пересічних
громадян до провідних політичних діячів та керівників країн. 10 жовтня 1092
року людина Хасана альСабаха вбила візира сельджуцького султана – Нізам
альМулька. Після цього теракту жах охопив увесь арабський світ. Пізніше від
рук асссасинів загинуло ще багато султанів, князів, учених.
Але не вбивства та замахи на життя можновладців здобули Хасанові славу
генія зла. Він був ідеологом терору, розробив його теорію, фундаментальні
постулати якої не втратили актуальності й сьогодні. Саме альСабах теоретично
окреслив контури терористичної держави, котра не має кордонів, чітко
визначеної території. Потуга цієї держави концентрувалася в окремих
неприступних фортецях. Саме з них каральний меч спрямовувався на голови
непокірних, де б вони не були.
До речі, настанови Хасана альСабаха намагається втілити в життя Усама
бенЛаден. Нинішній послідовник ассасинів, як бачимо, зрозумів, що
терористичні центри доцільно створювати скрізь у світі – в афганських горах,
індонезійських джунглях чи навіть у європейському місті Гамбурзі.
Територію альСабаха неможливо було захопити, а його підданців підкорити.
Вони кочували з одного краю до іншого, з фортеці до фортеці: де вождь, там і
батьківщина. Так і бойовики “АльКаїди”. Їхні сліди простежуються скрізь –
від Філіппін до Великобританії, більш ніж у 50 країнах світу. Отакий зв’язок
часів і поколінь. АльСабахові “пси пекла” повернулися з бенЛаденом.
Минуле століття стало особливим в історії тероризму. Вже на самому його
початку хвиля терористичних проявів охопила низку країн Європи,
перекинулась до Латинської Америки та АзіатськоТихоокеанського регіону.
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Каталізатором європейського терору кінця ХІХ – початку XX століття стала
російська терористична організація “Народна воля”. Народовольці підготували
та здійснили вісім замахів на царя Олександра II. Продумана в деталях система
конспірації та організації бойових операцій дозволяла їм проводити диверсії
проти імператора, який пильно охоронявся, на території всієї європейської
частини Росії. Олександра II було вбито 1 березня 1881 року.
Спадкоємцями терористичних ідей народовольців стали есери. В Росії
практично всі вбивства десятиріччя – від 1901 до 1911 року – здійснили саме
вони. Найвідомішими політичними терактами стали:
 1902 рік – вбивство міністра внутрішніх справ Дмитра Сипягіна;
 1904 рік – вбивство міністра внутрішніх справ В’ячеслава Плеве;
 1905 рік – вбивство губернатора Москви, великого князя Сергія
Олександровича;
 1911 рік – вбивство в Києві прем’єрміністра Петра Столипіна.
Не „відставали” від Росії й інші країни. Так, в США в той час терористи вбили
президентів МакКінлі та Гарфілда. (Всього було вбито чотирьох президентів
цієї країни: першою жертвою став Авраам Лінкольн, останньою – Джон Кеннеді).
В той же період вчинявся замах на німецького канцлера Бісмарка. 1894 року
було вбито президента Франції Карно, 1897 року – прем’єрміністра Іспанії
Кановаса, 1898 року – австроугорську імператрицю Єлизавету, 1900 року –
короля Іспанії Умберто.
До Першої світової війни тероризм розглядався виключно як прояв лівого
руху, хоч ні ірландські, ні македонські борці за незалежність, ні вірменські, ні
бенгальські терористи не мали жодного стосунку до соціалізму.
Після війни терористичні угруповання знаходили підтримку, перш за все, з
боку правих та сепаратистськи налаштованих груп, таких, як, наприклад,
хорватські усташі. Сповідували тероризм й численні фашистські рухи.
Приклад – румунська “Залізна гвардія”.
Після Другої світової війни дії терористів відійшли на задній план. В ті роки
їм на зміну прийшли так звані військові конфлікти малої інтенсивності (війни в
Кореї, В’єтнамі, Анголі). Терористичні групи ставали частиною партизанського
руху, входили до складу армійських підрозділів. Так було, наприклад, з
єврейськими диверсійнорозвідувальними групами, які з початком
громадянської війни в Палестині і вторгненням арабських військ увійшли до
складу ізраїльської армії. Вони стали основою для створення державної системи
протидії терористичним проявам. Як на нашу думку, ця система є на сьогодні
найкраще пристосованою для постійної і результативної боротьби з терористами
в усьому світі. Парадокс, але чи не найкращі бійці антитерору на початку своєї
діяльності самі застосовували терористичні методи боротьби.
Наприкінці 60х – початку 70х років відбувається різка активізація
терористичного руху. Цей період – особлива сторінка історії сучасного
тероризму. Розробляється нова стратегія, вдосконалюється та модернізується
тактика, при чому використовуються досягнення науковотехнічного прогресу.
Стартовим пострілом для нового терористичного марафону став
олімпійський Мюнхен 1962 року. Саме в цьому німецькому місті 5 вересня
бойовики ісламістської терористичної групи “Чорний вересень” захопили в
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заручники спортсменів і тренерів олімпійської збірної Ізраїлю. Німецькі владні
структури розгубилися. Вони вперше зустрілися з такою масовою та цинічною
акцією. Домовитися з терористами не вдається. І тоді приймається рішення –
штурмувати. Штурм завершується повним провалом. Одинадцять заручників
загинуло... 18 годин очікування закінчилося кров’ю, спалахами ненависті.
З’ясовується, що держава безсильна перед терористами.
В останні тридцять років тероризм став особливо підступним, кривавим та
безжальним. Вибухи в публічних місцях, поїздах, вокзалах, ресторанах,
житлових будинках, захоплення літаків і морських лайнерів. Москва, Найробі,
Оклахомасіті, Лондон, Берлін, Мадрид... Майже не лишилося країни, де б не
злітали в повітря авто, нашпиговані вибухівкою. Викрадення та вбивства
дипломатів, державних діячів, партійних лідерів. Досить пригадати вбивства
голови Федерального союзу німецьких роботодавців Шлеєра 1977 року в Кельні
або голови національної ради Християнськодемократичної партії Італії Альдо
Моро 1978 року, які були скоєні відповідно німецькою терористичною групою
РАФ та італійськими “Червоними бригадами”.
Виникають нові, незнані раніше види тероризму: повітряний, ядерний,
біологічний, екологічний, інформаційний.
Напад на США 11 вересня 2001 року – пік винахідливості, підступності та
стратегічного розрахунку. Це показовий виступ міжнародного терору перед
очима всієї світової спільноти. Удар по наймогутнішій, найбагатшій та, як
вважалося, найзахищенішій країні світу. Це виклик не тільки Америці, а й
усьому цивілізованому світові. Отож не залишається іншого виходу, крім як
прийняти цей виклик і перемогти.
То що ж таке тероризм в цілому та міжнародний тероризм зокрема? І чи
можна, враховуючи останні події на світовій арені та зміни в геополітичному
просторі, розглядати їх нарізно?
На нашу думку, поняття тероризму та міжнародного тероризму сьогодні слід
вважати поняттями синонімічними, тотожними. Аналіз останніх подій,
пов’язаних з терористичними проявами, свідчить, що терористичні угруповання
базуються по всьому світу й постійно намагаються розширити сферу своїх
інтересів, які сягають вже геополітичного рівня. Терористичний інтернаціонал
намагається дестабілізувати ситуацію як в окремих країнах (останній приклад
– Пакистан), так і в цілих регіонах (посилення конфронтації між тим же
Пакистаном та Індією, спровоковане нападом терористів на індійській парламент
13 – 14 грудня 2001 року). Використовуючи такі чинники, як науково
технологічний, суспільнополітичний, пропагандистський чи інформаційний,
тенденцію до глобалізації світових економічних зв’язків і валютнокредитних
відносин, терористичні угруповання спроможні впливати на ситуацію в окремо
взятому регіоні з метою реалізації своїх політичних інтересів.
Отже, основними ознаками сучасного тероризму, окрім уже відомих
(насильство та залякування), є інтернаціоналізація (чи глобалізація) діяльності.
Тероризм – дуже складне, структуроване явище, яке відображає інтереси
різних суспільнополітичних сил. Саме розбіжності в політичній площині
обумовлюють різницю в підходах до формулювання універсального визначення
тероризму, а це серйозно перешкоджає пошукові оптимальних заходів протидії
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та попередження терористичним проявам будьякого спрямування.
На сьогодні існує понад сто визначень тероризму. До найбільш універсальних
та поширених можна віднести запропоновану американськими дослідниками
В.Маллісоном та С.Маллісоном формулу: тероризм — “це систематичне
використання крайнього насильства та погрози насильством для досягнення
публічних і політичних цілей.” Один з керівників спецслужб ФРН Г.Нолан зробив
таке визначення: “...тероризм необхідно розуміти як такий вид боротьби, що в
політичних цілях або з політичних мотивів намагається примусити державні
органи або громадян насильством або погрозами до визначених дій.”
Поширення терористичних проявів та значне зростання масштабів їх
руйнівних наслідків дає підстави деяким дослідникам, зокрема єгипетському
політологові М.СідАхмеду, трактувати поняття тероризму значно ширше, ніж
це робилося раніше. На його думку, технологічний розвиток, який досяг
надзвичайно високого рівня у військовій галузі, призвів до того, що війна в
класичному сенсі цього слова стала неможливою, якщо взагалі не абсурдом. Але
оскільки абсурдність війни не означає закінчення конфліктів, боротьба тепер
може мати інші форми. З специфічної точки зору тероризм може розглядатися
як продовження війни, а не тільки політики, іншими заходами. Порівняння
тероризму з “війною XXI століття “ на тлі останніх подій вже не здається чимось
далеким і неймовірним. Не зайвим буде пригадати слова президента США Джона
Кеннеді, сказані у червні 1962 року: “Тероризм – це новий вид війни, з
величезною інтенсивністю і глибоким корінням... Це війна партизанів,
підривників, повстанців, убивць; війна, в якій використовується засідка замість
відкритого бою, проникнення і знищення замість агресії; нагнітання ненависті
замість поширення патріотизму; оголошення нейтральної сторони ворогом
замість залучення її до табору союзників...”
Все ефективнішими та результативнішими стають такі методи терору, як
насильство не проти представників влади, а проти мирних, беззахисних людей
і, що вкрай важливо, які не мають жодного стосунку до “адресата” теракту.
Причому, організатори терактів обов’язково дбають, щоб катастрофічні наслідки
вчиненого ними були продемонстровані в ЗМІ.
В доповіді міжвідомчої комісії з боротьби проти тероризму, створеної в США
1985 року Дж. Бушемстаршим, який був тоді віцепрезидентом, дається таке
визначення: “Тероризм – це протиправне використання або погроза
використання насильства проти осіб або об’єктів для досягнення політичних або
соціальних цілей. Як правило, тероризм спрямований на залякування або
примушення урядів, політичних груп або окремих осіб до зміни їх політики або
дій.”
ФБР США визначає тероризм як “протизаконне застосування сили або
насилля проти фізичної особи чи об’єкту з метою залякування або примушення
уряду, цивільного населення чи якоїсь його частини в інтересах досягнення
політичних або соціальних цілей.”
Тенденцію до інтернаціоналізації тероризму чітко відображають визначення,
які містяться в документах як окремих країн, так і міжнародних організацій.
Так, проект „Кодексу злочинів проти миру та безпеки людства ООН” пропонує
таке визначення міжнародного тероризму: це є “здійснення, організація,
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сприяння здійсненню, фінансування або заохочення агентами чи
представниками однієї держави актів проти іншої держави або потурання з
їхнього боку здійсненню актів, спрямованих проти осіб або майна, і які за своїм
характером мають на меті викликати страх у державних діячів, груп осіб або
населення в цілому”.
Державний департамент США визначає міжнародний тероризм як
заздалегідь продумане, політично мотивоване насильство, яке здійснюється
проти невійськових об’єктів невизначеними групами всередині держави або
таємними агентами якоїсь держави в більшості випадків з метою ефективного
впливу на суспільство, яке поширюється на громадян або територію двох чи
кількох країн.
На нашу думку, не можна заперечувати, що міжнародні та національні
проблеми реагування на терористичну загрозу тісно пов’язані. Для того, щоб
заходи боротьби з тероризмом стали ефективними, вони мають прийматися
одночасно на двох рівнях. Міжнародне співтовариство не повинне ставитися
терпляче до потенційної можливості терористів провокувати та розпалювати
конфлікти у найнесподіваніших місцях. Це може призвести до непередбачуваних
за руйнівним ефектом наслідків.
У цьому зв’язку є над чим замислитися і в Україні. Наша країна, завдяки її
геополітичному положенню та досить продуманій зовнішньополітичній стратегії,
ще не зіткнулася обличчя в обличчя з міжнародним тероризмом. Але це не
означає, що ми не повинні пильнувати. Досвід багатьох країн вчить: міжнародний
терористичний клуб часто завдає підступних ударів там, де їх можуть і не
очікувати.
Урахування національного досвіду європейських держав і особливостей
застосування міжнародного законодавства в галузі боротьби з тероризмом є
вкрай необхідним для вироблення концептуальних підходів щодо методів,
критеріїв та комплексу ефективних заходів протидії, попередження та боротьби
з цим явищем. Для становлення антитерористичного законодавства України та
його імплементації в міжнародне політикоправове поле доречно проаналізувати
досвід боротьби з тероризмом таких, зокрема, країн, як Німеччина, Італія,
Велика Британія, Іспанія.
Варто уваги й те, що каталізатори терору, які після Другої світової війни
спостерігалися в Західній Європі, певним чином апліковані нині в нашій країні.
Серед них, насамперед, транзитивний стан суспільства, коли створюється
атмосфера емоційного радикалізму, існує невизначеність параметрів
майбутнього суспільного розвитку, що створює соціальноекономічну напругу.
Ця ситуація ускладнюється ще й тим, що, з одного боку, екстремістські настрої
підігріваються марксистськоленінськими ідеями, які зберігають привабливість
для певної частини громадян, а з іншого – традиційним праворадикальним
націоналізмом, який також має глибоке коріння і не втрачає актуальності.
Конче потрібно навчитися керувати ризиками, передбачувати їхні наслідки
і посилювати роботу там, де цього вимагає міжнародна та внутрішньополітична
ситуація. Дивно, наприклад, що українські політики і фахівці майже не
зреагували на заяву одного з найвідоміших та найпотужніших радикальних
ісламістських терористичних угруповань “Хезболлах” про те, що воно розглядає

133

Кримський півострів як зону поширення свого впливу. Зважмо, що цю заяву
було зроблено ще до подій 11 вересня 2001 року в США. Можна заперечити: де
Україна, а де “Хезболлах”. Але такі твердження чи не прямий шлях до
повторення помилок, зроблених, на щастя, не нами?
Гадаю, що сьогодні Україна аж ніяк не може нехтувати східним вектором
можливої терористичної загрози. Адже хвиля незаконної міграції з країн
Близького Сходу та АзіатськоТихоокеанського регіону наростає. Через Україну
вона котиться до Європи. З наростанням її критичної маси може розпочатися
дестабілізація суспільнополітичного та фінансовоекономічного життя всього
континенту. При такому розвиткові подій Україна не зможе відсидітися в затінку.
Після 11 вересня 2001 року Україна стала одним з головних учасників
міжнародної антитерористичної коаліції. Перші кроки до цього було зроблено
відразу після трагедії в НьюЙорку. 2 листопада 2001 року Рада Безпеки ООН
одностайно схвалила ініціативу України щодо проведення засідання Ради
Безпеки з проблеми тероризму. У контексті глобальної антитерористичної
кампанії зустріч міністрів закордонних справ 15 держав – членів Ради Безпеки
стала політичною кульмінацією розгляду проблематики боротьби з тероризмом
у цьому міжнародному органі, на який, згідно із Статутом ООН, покладено
головну відповідальність за підтримку міжнародного миру і безпеки. Схвалення
цієї української ініціативи стало можливим завдяки послідовній роботі,
проведеній українською делегацією в ООН, а також наполегливим зусиллям
зовнішньополітичного відомства нашої держави, спрямованим на активне
залучення міжнародного співтовариства до поглибленого обговорення
проблематики тероризму, яка сьогодні належить до найгостріших питань
світового життя.
Які ж перспективи нашої держави у справі радикального поліпшення засобів
боротьби з тероризмом, враховуючи кардинальні зміни, що відбулися останнім
часом на геополітичній арені? Тут дуже багато залежить від якості політичного
керівництва, а також від морального духу всієї демократичної громадськості в
Україні. Необхідно послідовно проводити тверду та ефективну політику,
спрямовану проти тероризму у всіх його формах та проявах.
Важливо дотримуватися принципу, що тероризм в одній демократичній
країні означає загрозу тероризму і в іншій демократичній країні. Саме цей
фундаментальний постулат лежить в основі політики більшості європейських
держав. Його реалізація допоможе Україні стати рівноправним членом
європейського співтовариства. Своєчасні і ефективні політичні, соціальні та
економічні заходи повинні прийматися на основі їх об’єктивних переваг з
врахуванням ступеня підтримки з боку населення. Такі дії можуть дати
керівництву нашої держави велику перевагу в якості профілактичних заходів
проти насильства, безпорядків і терору.
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Ісламське суспільство та його вестернізація
Володимир Кушніренко,
викладач кафедри політології
Національного університету
„КиєвоМогилянська академія”
Стаття присвячена розгляду проблеми вестернізації політикоправової системи в мусульманських країнах. Проаналізовано природу,
тенденції та історичний розвиток цього феномена в контексті
цінносних реалій ісламського суспільства.
Ісламська цивілізація, незважаючи на свою унікальність та достатню
автономність, є частиною загальнопланетарної цивілізації, в якій стосунки між
складовими існують в режимі взаємовпливів. Отже, важливими для ісламського
світу були зовнішні впливи інших цивілізацій, зокрема європейської, сила яких
залежала від конкретної ситуації в процесі історичного розвитку суспільства. У
XV – XVI століттях, після багатовікової авангардної ролі серед інших
цивілізацій, ісламський світ зазнає стагнації. А стрибок у розвитку науки,
техніки, економіки та інших сфер в Європі вже в XVII столітті засвідчив, що
співвідношення сил змінюється на користь динамічного західного світу. З XVIII
століття інші частини світу, зокрема і мусульманська, потрапляють в
колоніальну залежність від європейців. Мусульманський світ наштовхується на
незрозумілу йому потугу „невірних”. І перед ним постає питання: як реагувати
на цей виклик?
Перше, що намагалися запозичити мусульманські правителі і мусульманські
суспільства у європейців, – це зброя та військові прийоми, які
використовувалися у боротьбі з тими ж європейцями. Реформи в Туреччині,
Єгипті, Ірані починаються з модернізації армій на кшталт європейських. Такі
інноваційні заходи, природно, викликають спротив прихильників старовини, але
він не міг бути потужним, оскільки зброя та військова техніка необхідні, перш
за все, саме для захисту традиційного способу життя.
Проте досить швидко виявляється, що однієї зброї недостатньо. І з цього часу
починається процес європеїзації (вестернізації) мусульманського світу: від
запозичення периферійних елементів європейської культури (передусім
військової техніки і суто зовнішніх атрибутів) до поступово все глибшого
освоєння принципів суспільного життя. Правлячі кола країн ісламського світу
використовують нову техніку та нові принципи організації громадсько
політичного життя, необхідність чого більшменш визнається всім суспільством,
для зміцнення своєї влади та звільнення себе від традиційних обмежень, перш
за все обмежень з боку шаріату. Проте поступово, за новою технікою та новими
суспільними інститутами, починають з’являтися і нові ідеї. Вже у 1876 році в
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Османській імперії проголошується перша в мусульманському світі конституція,
а у 1918 в Азербайджані встановлюється перша в мусульманському світі
республіка. Але ці новації суперечили шаріатові як основі політикоправової
системи мусульманської автентичної традиції. Заперечити та скасувати шаріат
не може жоден правитель. Проте якщо шаріат неможливо скасувати, то
поступово “відсунути” його на периферію суспільного життя цілком можливо.
Сфера дії шаріату поступово звужується до сфери сімейного права, його
замінюють новим законодавством і все вільніше тлумачать у світлі модернізації.
Уряди більшості мусульманських країн провели з середини ХІХ століття
правові реформи двох типів. Реформи першого типу спрямовувалися на
заміщення мусульманського права світським законодавством у царині
комерційного, цивільного, конституційного та карного права. В більшості країн
мусульманського світу під юрисдикцією шаріату залишалися тільки сімейне
право і система успадкування. Для реформ другого типу в царині шаріатського
сімейного законодавства і законів про успадкування офіційна влада в більшості
мусульманських країн використовувала такі технології:
1. Принцип таксіс ал-када (право правителя уточнювати і обмежувати
юрисдикцію своїх судів) був використаний як процедурна основа для обмеження
застосування шаріату питаннями персонального права мусульман. Подібний
підхід використовувався для того, щоб, за певних умов, не дати судам
застосовувати шаріат, не намагаючись при цьому змінити сам зміст відповідних
шаріатських правил. Наприклад, щоб запобігти вступові до шлюбу
неповнолітніх, закон, прийнятий 1931 року в Єгипті, позбавив суди права
приймати заяви про вступ до шлюбу, якщо наречений не досяг вісімнадцяти, а
наречена – шістнадцяти років.
2. Принцип такайур (право вибору будьякої точки зору в межах якоїсь однієї
ісламської правової школи, до того ж не обов’язково домінуючої в цій місцевості)
був розширений так, що тепер було можна вибирати потрібне судження в будь
якій з суннітських шкіл. Цей прийом, наприклад, застосовувався в Судані, де
були ухвалені правові постанови, що дозволяли судам відхилятися від правил
ханафітської школи, хоча вона вважалась в країні офіційною. Ця технологія,
відома також під назвою талфік (суміш, мішанина), була використана для
еклектичного поєднання частини доктрин однієї правової школи з частиною
доктрин іншої. Таким чином, влада створювала систему законів, яка ніколи не
була б схвалена як єдине ціле жодною з правових шкіл, хоча кожний з її
компонентів міг претендувати на майже бездоганне проходження.
3. Принцип сіяса шарійа (право правителя здійснювати адміністративне
регулювання на благо народу, що відповідає шаріату) був також застосований
при проведенні деяких реформ. Наприклад, щоб посилити загальний принцип
шаріату, згідно з яким жінка повинна підкорятися чоловікові, шаріат дозволяв
останньому звернутися з позовом до суду з вимогою таа (приведення дружини
до слухняності). У той же час шаріат чітко визначав, за яких умов діти
залишаються під опікою батька, а за яких – матері. І тому, щоб припинити
подання позовів про непокору, але при цьому не зачепити права чоловіка на
опіку над своїми дітьми, в деяких країнах було внесено положення, що, у випадку
непокори дружини (якщо дітям при цьому більше п’яти років), суд може
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прийняти рішення залишити останніх з будьким з батьків – за умови, що це не
суперечить інтересам дитини і враховує усі обставин справи.1
4. В Індії та інших колишніх британських колоніях реформи були проведені
на грунті судових рішень, в традиціях англійського загального права. Такі
реформи не розглядалися як механізм перегляду тих принципів та правил
шаріату, які базувалися на прозорих і чітких текстах Корану чи Сунни. Так,
верховний суд провінції Лахор чітко визначив ці допустимі межі у справі Курсид
Джан проти Фазаля Дада: «Якщо чіткого правила прийняття рішення з цього
питання немає ні в Корані, ні в тексті традиції (Сунні)…, суд має право
грунтуватися на власних міркуваннях і при цьому, безумовно, повинен
керуватися правилами справедливості, рівності та чистого сумління»2 . Суд брав
на себе право не погоджуватися лише з поглядами визнаних мусульманських
правознавців, але не право відмовитися від застосування правил шаріату, що
базуються на зрозумілих та чітких текстах Корану та Сунни.
Зазначені технології реформи права взагалі можна вважати певною
модифікацією тлумачення та застосування шаріату. Проте, і це показало життя,
вони аж ніяк не зняли самої проблеми, на вирішення якої були спрямовані, а
саме проблеми осучаснення, модернізації ісламського права. Бо фактично
незмінними залишилися вихідні принципи шаріату, не відбулося сучасного його
переосмислення як життєздатної системи, а, зважаючи на це, всі позитивні
моменти, які виникли внаслідок реформ, повинні зникнути, коли шаріатські
погляди (чи, як часто їх називають, фундаменталістські) знову наберуть сили.
У світлі сучасного ісламського відродження така перспектива стала реальною.
Значним інтелектуальним зрушенням у бік європейської секуляристської
моделі побудови суспільного життя стала праця Алі Абд алРазіка “АлІслам
ва Узул алХукм”, що вийшла 1925 року. В ній автор стверджував, що іслам не
передбачає концепції халіфату, яка склалася в ісламський традиції. Він пішов і
далі, висуваючи ще сміливіші ідеї: іслам взагалі не містить у собі політичного
компоненту, а пророк був тільки релігійним та духовним, але не політичним
вождем. Згідно з Абд алРазіком, у Мухаммеда як релігійного авторитета не
могло бути спадкоємця. Тому все, пов’язане із становленням ісламської держави,
починаючи з Абу Бакра, першого халіфа, репрезентувало собою іншу, суто
політичну форму керівництва і влади3.
Абд алРазік не тільки виступав за створення світської держави, але й
доводив, що ісламська держава була, по суті, від самого початку світською, а не
релігійною. Природним наслідком цієї тези було визнання права за сучасними
мусульманськими суспільствами створювати будьякі системи влади, які
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уявлялися ними як такі, що відповідають існуючим умовам. Згідно з багатьма
дослідниками творчості Абд алРазіка, вчений вибудував міцну і послідовну
систему аргументів у кращих традиціях класичних ісламських вчених. Яскраве
використання ним прикладів з ісламської історії, посилання на джерела змусили
багатьох мусульманських мислителів звернути увагу на ці ідеї.
Після закінчення Першої світової війни через певні історичні причини в
більшості мусульманських країн утвердилася модель світської держави,
відтіснивши шаріат у сферу приватного життя. В Туречинні ця модель,
залишаючись і дотепер, показала усю свою суперечливість.
Керівники створеної на початку 20х років минулого століття на уламках
Османської імперії нової Турецької держави – Турецької республіки – зразу
прямо заявили, що їхня мета – будівництво політичної системи на зразок
західних демократій. Політичне керівництво (кемалісти) вжили жорстких
заходів проти усіх супротивників такого шляху, докорінно знищили усю стару
законодавчу базу, норми звичаєвого права, традиції та впровадили нові закони,
створені виключно на базі західноєвропейських правових норм. Необхідний для
проведення цих радикальних реформ жорсткий однопартійний режим змінився
в сорокових роках багатопартійним режимом на західний зразок (такого гатунку,
що тричі виходом з політичної кризи в рамках цієї багатопартійної системи стали
військові перевороти). Ці факти вказують на те, що політична модернізація в
Туреччині фактично означала європеїзацію країни.
Історично склалося так, що під час визвольної війни турків проти Антанти й
Греції султанхаліф з верхівкою духівництва опинився фактично на боці
Антанти. Це полегшило кемалістам (прибічникам лідера майбутньої Турецької
республіки), які очолили війну, скасування султанату і халіфату та підрив
позицій мусульманського духівництва в цілому. Були заборонені мусульманські
релігійні секти, які відігравали значну роль у функціонуванні турецького
суспільства, релігія була поставлена під контроль. З 20х років ХХ століття
принцип лаїцизму (світського характеру держави) стає фундаментальним
конституційним принципом. Релігія відокремлена від держави, релігійна
пропаганда та використання релігії в політичних цілях караються законом. В 20
– 30ті роки принцип лаїцизму тлумачився кемалістами як боротьба проти
впливу ісламу та ісламських традицій, як атеїзм. Поруч з цим у Туреччині
порівняно значного поширення набули норми та інститути західної демократії.
З часом виявилися межі цього процесу. Переважна більшість населення
мусульманських країн, зокрема Туреччини, віруючі люди. А це означає, що
релігія не може не продовжувати жити в суспільстві. Вона – у свідомості людей
як невід’ємний елемент їхнього буття, тому завжди зберігається можливість її
відродження.
70річна політична та ідеологічна європеїзація призвела до відчуття
суспільством необхідності повернути традиційні духовні цінності. І в наш час
принцип лаїцизму розуміють уже як створення сприятливих умов для цього
відродження. В школах введено раніш заборонене обов’язкове релігійне
навчання. Ісламське відродження розпочалося і в межах багатопартійної
системи, що мало прояв у виникненні проісламської партії Рефах. Хоча вона не
раз заборонялася владою, однак, тим не менш, продовжувала нарощувати свій
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вплив та розширювати соціальну базу.
Проте, у світлі вищезгаданої психологічної відданості мусульман традиції,
виникає досить природне питання: чому соціокультурна та політична революція
Мустафи Кемаля, яка була спрямована на докорінні зміни в свідомості
ісламського народу Османської імперії, не викликала явного спротиву ще на
початку цього процесу? У контексті ідеальності цих змін, звичайно, постає тільки
позитивне їхнє значення, проте наслідки їх тотального утвердження якось не
пов’язуються з подіями останнього часу в Туреччині. Тоді в чому ж причина?
Оригінальну відповідь дають нам турецькі науковці: достатньо поширеною серед
них є точка зору, що ці радикальні реформи не викликали протесту населення
через те, що переважна більшість турків тоді не зрозуміла адекватно їхньої
сутності.
Ще цікавішу гіпотезу висунула С.Лур’є, згідно з якою в ідеології кемалізму
за зовнішньо вестернізованою формою приховані усі базисні парадигми
традиційної турецької свідомості, але тільки в особливій модифікації. І через це
кемалізм не зміг подіяти руйнівно на турецький народ, викликати гостру кризу
в його свідомості. Шкала цінностей традиційного турка містила у собі: належність
до мусульманського загалу, ідентифікацію себе з воїном Аллаха, впевненість у
зверхності правовірних та необхідність священної війни (газавату). Західна
цивілізація втілювала в очах турка образ ворога, якого треба було перемогти,
використавши його ж зброю – цінності західного світу. Кемалізм можна
інтерпретувати як спробу соціокультурного “накладання образів” – заміщення
сакральної мусульманської ідеї на західну концепцію держави як
громадянського інституту. Основні парадигми турецької свідомості при цьому
набули певної трансформації, але не зникли: загал стає організованим
колективом, впевненість у зверхності правовірних набуває форму впевненості
у зверхності всіх турків, замість воїна Аллаха з’являється геройчиновник, який
безкомпромісно змагається за ідею будівництва нової держави.4
Багато дослідників підкреслювали також, що особливу роль у збереженні
спадковості між традиційною народною свідомістю та розвитком сучасного
світогляду турків у період формування світської держави відіграв культ армії,
оскільки новонароджена Турецька республіка хоча й переглянула своє
ставлення до багатьох ісламських інститутів, проте ставлення до армії
залишилося незмінним. Через те, що мусульманська свідомість завжди
схилялася перед військовим героєм, статус військового героя багато чого
дозволив Ататюрку в процесі привнесення чужих західних ідей. Саме армія є
тим досить традиційним “буферним” інститутом в сучасній Туреччині, який
примирює ісламську народну свідомість зі світською державою. Все це вказує
на подвійну роль армії в сучасній Туреччині: з одного боку, вона сама як носій
ідеології, що протистоїть традиційній народній свідомості з її ісламськими
цінностями, є перманентним джерелом конфлікту, а з іншого боку – вона ж і
знімає конфлікт, особливо під час військових переворотів. З 1960 по 1980 рік
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наприкінці кожного десятиліття відбувався черговий військовий переворот,
після якого в країні поновлювалися принципи світської республіки в умовах
військової диктатури. Але після того, як військові передавали владу цивільному
урядові, вплив ісламу в Туреччині неодмінно зростав.
Не можна не розуміти, що конфлікт масової свідомості з політичною
ідеологією, якщо вона спрямована проти традиційних цінностей, завжди є
руйнівним, навіть якщо він відбувається у не досить виражених формах,
оскільки неможливо за допомогою чужої ідеології змінити архетипи та культурні
коди певного соціуму.
Приклад Туреччини досить яскраво показує, що навіть докорінна зміна
політичної традиції, глибоке впровадження чужинного протягом багатьох років
аж ніяк не стає фундаментом справжньої модернізації суспільства в цілому і
держави зокрема, бо відправною точкою будьякої політичної культури є соціум,
суспільство. Саме воно продукує цінності, навколо яких обертається політичне
життя. Воно визначає межі, в яких відбуваються політичні процеси. А оскільки
турки як народ утворилися в ісламському світі, подібно до інших
мусульманських народів, то позбавлення їх ісламської природи дорівнює смерті.
А з того постає твердження, що відповідь слід, перш за все, шукати в самому
собі, тобто розвиток будьчого базується, передусім, на власних передумовах. А
з цього випливає, знову наголосимо, що якісні зміни позитивного характеру
мають базуватися на логіці розвитку самої системи. І тому, якщо постає питання
модернізації ісламської держави, то відповідь знаходимо в самій її сутності.
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