
Свідоцтво про реєстрацію: КВ №5619 від 15.11.01.

Засновники: Український центр політичного менеджменту 

 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень
 Національної академії наук України

Видавець: Український центр політичного менеджменту;
Шеф-редактор – Анатолій Толстоухов

Головний редактор – Юрій Шайгородський
Адреса: вул. Волоська,3, Київ 04070   Тел.: 238-65-49

   E-mail: 010@politik.org.ua

Іван Курас, доктор історичних наук, академік 
Національної академії наук України, народний депутат 
України, директор Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень Національної академії 
наук України

Ольга Куценко, доктор соціологічних наук, заступник 
декана соціологічного факультету Харківського 
національного університету ім. В. Каразіна

Сергій Макеєв, доктор соціологічних наук, завідуючий 
відділом Інституту соціології Національної академії наук 
України

Микола Михальченко, доктор філософських наук, 
член-кореспондент Національної академії наук України, 
президент Української академії політичних наук

Володимир Полторак, доктор філософських наук, 
директор Центру соціологічних і політичних досліджень 
„Соціополіс”

Анатолій Романенко, заступник головного редактора 
журналу 

Фелікс Рудич, доктор філософських наук, академік 
Української академії політичних наук, завідуючий 
відділом Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень Національної академії наук України

Анатолій Толстоухов, кандидат філософських наук, 
народний депутат України, шеф-редактор журналу

Микола Чурилов, доктор соціологічних наук, 
генеральний директор ТОВ „TNS –Україна”

Юрій Шайгородський, кандидат психологічних наук, 
президент Українського центру політичного 
менеджменту, головний редактор журналу 

Валентин Якушик, доктор політичних наук, професор 
кафедри політології Національного університету 
„Києво-Могилянська академія”

                                 Редакційна колегія

Віктор Андрущенко, доктор філософських 
наук, член-кореспондент Академії 
педагогічних наук України, ректор 
Національного педагогічного університету
 ім. М. Драгоманова 

Михайло Багмет, доктор історичних наук, декан 
факультету політичних наук Миколаївського державного 
гуманітарного університету ім. П. Могили

Віль Бакіров,  доктор соціологічних наук, ректор 
Харківського національного університету ім. В. Каразіна

Євген Бородін, кандидат історичних наук, начальник 
управління освіти і науки Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації

Микола Василенко, доктор фізико-математичних 
наук, професор Одеського регіонального інституту 
державного управління Української академії 
державного управління при Президентові України

Світлана Василенко, доктор політичних наук, 
професор Одеської національної морської академії

Микола Головатий, доктор політичних наук, академік   
Міжнародної кадрової академії, віце-президент 
Міжрегіональної академії управління персоналом

Марія Кармазіна, доктор політичних наук, головний 
науковий співробітник Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень Національної академії 
наук України

Олексій Картунов, доктор політичних наук, академік 
Української академії політичних наук, завідуючий 
кафедрою гуманітарних дисциплін Університету 
економіки та права „КРОК”

Сергій Кисельов, кандидат філософських наук, 
завідуючий кафедрою політології Національного 
університету „Києво-Могилянська академія”

Ірина Кресіна, доктор політичних наук, завідуюча 
відділом Інституту держави і права Національної 
академії наук України

ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Український науковий журнал

Вища атестаційна комісія України визнала 
журнал фаховим виданням з політичних і 
соціологічних наук (Постанова Президії ВАК 
України №1 – 05/10 від 10. 12. 2003)



                                                                       З М І С Т

                                                                                                                    ТЕОРІЯ
 
Анатолій Толстоухов. Україна і виклики постіндустріальної доби ...............................

Володимир Бех. Імператив концепції національної безпеки у ХХІ столітті ...................

                                                                                                                    ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ
  
Ірина Кресіна. Евристичні можливості біогеодетермінізму .........................................

Тамара Розова, Валерій Барков. Мовна толерантність півдня України .....................

Олена Кривицька. Конфліктність пострадянської етнічної  ідентифікації .....................

                                                                                                                    ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Віталій Циба. Демократичні перетворення в країні. 
Діалектичні і соціально-психологічні аспекти ...............................................................

Алла Сіленко.  "Електронна Україна" ..........................................................................

                                                                                                                    ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА

Микола Рибачук, Олег Білоус. Проблема реституції церковного майна ....................

                                                                                                                    ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ
 
Сергій Кисельов. Міра свободи індивіда в державі .....................................................

                                                                                                                    ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС
 
Ольга Зернецька, Павло Зернецький.  PR-маніпуляційний вплив. 
Комунікативна теорія і практика ...................................................................................

                                                                                                                     СУЧАСНІСТЬ І МИНУЛЕ

Євгенія Петракова. Традиції українського "ринку влади" ............................................

                                                                                                                    АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Максим Кравчук. Проблеми досліджень міжнародних відносин .................................

Іван Шаблінський. Конструктивна  взаємодія (в контексті соціологічних поглядів                      
П. Сорокіна) .................................................................................................................

                                                                                                                    ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Олег Горенко. Бідність подорожнього, або Про соціальні проблеми 
країн-кандидатів до ЄС ................................................................................................

Марія Мілова. Роль виборів у політичних процесах сучасної Болгарії ..........................

                                                                                                                    ІНФОРМАЦІЯ

Причорномор'я: засади сталого розвитку ....................................................................

Соціально-психологічний вимір демократизації ...........................................................

Держава і громадянське суспільство ............................................................................

                                                                                                                    КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ ............. 176

Підписано до друку 11.12.2003 р. Формат 70 х 100/16.  
Офсетний друк. Ум.-друк. арк. 11,12. Облік.-вид. арк. 9,35. Зам. № 263.  Наклад 1000 примірників

Надруковано з готових фотоформ у видавництві "Четверта хвиля"
01030, Київ-30, вул. Володимирська, 57

© Український центр політичного менеджменту, 2003

Рукописи не повертаються.

За достовірність інформації, що міститься в опублікованих матеріалах, 

відповідальність несуть автори.

Передрук можливий у разі посилання на автора і видання.

3

13

27

36

43

56

71

82

92

101

114

124

133

143

170

158

171

173



3

Україна  і виклики
постіндустріальної доби

Анатолій Толстоухов,
кандидат філософських наук,

народний депутат України

Нині ми переживаємо ситуацію, коли відому формулу можна
перефразувати так: «Дотепер філософи намагалися змінити світ,
а справа полягає в тому, щоб його пояснити». Потреба збагнути
те, що відбувається і відбуватиметься далі зі світом, стає дедалі
нагальнішою. І суть не в тому, щоб звинуватити західну
цивілізацію в катастрофічних наслідках її діяльності і
дистанціюватися від неї, як це пропонують деякі вчені. Ми
живемо на одній планеті і проблеми у нас спільні. І сьогодні
проблема виживання турбує всіх. Розв’язок її, на наш погляд,
варто шукати в площині зміни соціальних і культурних
парадигм.

Специфіка ХХІ століття полягатиме не стільки в очевидній глобалізації
соціальних, економічних, інформаційних та супутніх їм процесів, скільки
у відмові від застарілого способу організації планетарного співтовариства.
Тому будь#які стратегічні цілі й плани країни можуть залишитися лише
добрими намірами, якщо вони не вписуються у загальний всесвітньо#
історичний процес.

Успіх реконструкції (чи постмодернізації) України багато в чому
обумовлений правильністю й точністю зробленого нею вибору, що в
історичному масштабі має вимірюватися її спроможністю відповісти на
глобальні виклики сучасності. Модернізаційні завдання і плани країни
об’єктивно визначаються загальносвітовим контекстом процесів і подій,
які не можна не враховувати при реалізації національних цілей.

Безперечно й те, що будь#які спроби вписатися у світовий процес без
максимального врахування власних традицій, культури, укладу і способу
життя теж приречені на поразку. Наполягаючи на пріоритеті єдності, не
можна забувати про багатоманітність світу, яка становить не меншу
цінність. Це обумовлено тим, що народи, які населяють планету,
представляють різні життєві світи і, отже, по#різному сприймають і
реагують на глобальні виклики, загрози та ризики. Саме різноманіття
сучасного світу виступає константою і принципом його самозбереження й
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сталості. І тому “глобалізація з людським обличчям”, як її назвали у
доповіді ООН (1999 рік), можлива лише за умови збереження “квітучої
складності” буття (К. Леонтьєв).

Здавалося б, що цю двоєдину тезу навряд чи хто заперечуватиме через
її очевидність, як і ту, що світова цивілізація вже давно, від епохи Великих
географічних відкриттів, розвивається у напрямку формування світового
господарства і всесвітнього ринку, а на нинішній стадії цей розвиток
набуває всеосяжного, глобального характеру. Пригадаємо, що майже п’ять
сторіч доля світу вирішувалась фактично тільки у межах західного
цивілізаційного ареалу. До останнього часу це справді була європеїзована
історія. Євро#американська цивілізація, основою якої є громадянське
суспільство та ліберальна економіка, внаслідок переконливої
технологічної переваги практично нав’язує світові своє бачення
цивілізаційного існування. Протягом тривалого часу переважно західні
цінності вважаються придатними для організації світового співтовариства:
суттю соціального світоустрою західної цивілізації є демократія, що
розуміється як пріоритет особистості над державою, а індустріальна
(товарна) економіка – засобом досягнення загального добробуту. При
цьому західна цивілізація часто не бере до уваги національні чи культурні
особливості інших народів. Навіть Організація Об’єднаних Націй, створена
для врегулювання спірних питань міжнаціонального буття, вибудована
саме за євро#американською цивілізаційною моделлю – як прообраз
майбутнього світового уряду, покликаного реалізовувати західні
світоглядні ідеали у планетарному масштабі. Сьогодні все це відбувається
під прапором глобалізації.

Проте ця обставина не повинна закривати для нас зміст глобалізації
як певного об’єктивного процесу, процесу консолідації зусиль всього
розмаїтого світу для відповіді на виклики сучасності, на противагу
суб’єктивному намаганню певних сил побудувати суто моноцентричний
світ [1]. При цьому багато навіть західних учених розглядає вестернізацію
як “культурний імперіалізм” західного світу, який може призвести до
негативних наслідків, зокрема до зникнення культурної багатоманітності
у світі [2]. Крах усіх великих імперій, до речі, й “великих вчень”, які
ідеологічно їх обслуговували, свідчить, що будь#яке намагання нав’язати
“еталонний” світоустрій насамкінець приречене на поразку. Нехтувати
уроками історії, як переконливо довела сама історія, означає
дискредитувати ідею глобалізації. Більше того, різноманітність є
важливою умовою сталості будь#якої системи – соціальної, культурної
тощо.

Тому ключовою проблемою сьогодні є інтерпретація культурної
розмаїтості світу як органічної функціональної особливості процесу
глобалізації. Варто розрізняти глобалізацію як об’єктивний процес, основу
якого складає уявлення про єдине (глобальне) людство як “світ світів”, і
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глобалізацію як явочну гегемонію американської моделі світоустрою та
світопорядку. Розгляд багатоманітності як органічної характеристики
глобалізації дозволяє впевнено стверджувати, що поліцентричні сценарії
подальшого розвитку світових глобалізаційних процесів можливі, що вони
не зводяться до встановлення гегемонії одного з типів суспільств,
“культурного імперіалізму” Заходу (глобалізація як “глобалізаторство”).

Цікаву концепцію висуває російський учений В. Кувалдін: концепцію
мегасуспільства. Визначною характеристикою цього нового типу
суспільної організації є те, що мегасуспільство, яке народжується в
результаті глобалізації, “не знищує суспільств, що існують, а нібито
“вбирає” їх у себе, поступово перетворюючи їх відповідно до своєї
внутрішньої логіки” [3]. Кордони між частинами світу не зникають, але
стають прозорішими.

Проблему входження України у глобальну спільноту можна
сформулювати так: об’єктивно вона в нього вже увійшла, але суб’єктивно
ще не визначилася в ньому. Увійшла як країна, що має високу духовну
культуру, багаті природні ресурси, потужний інтелектуальний потенціал.
Присутність України у світовому соціумі помітна, хоча її інтеграція у
глобальну економіку має виразно однобічний характер. А суб’єктивно
Україна поки що не готова прийняти виклики сучасності і дати на них
адекватні відповіді.

Глобалізація вкрай загострює конкуренцію на світовому ринку,
додаючи їй усе безкомпроміснішого та жорсткішого характеру, сприяючи
успіху сильних, а слабких роблячи ще слабкішими. Така ситуація є
істотною характеристикою глобального контексту часів
постіндустріального суспільства.

Значна частина національного багатства постіндустріальних країн
представлена сьогодні інтелектуальним капіталом. В умовах, коли
інформація і знання стають безпосередньою продуктивною силою, виникає
монопольний ресурс, що характеризується абсолютно новими якостями,
яких ніколи раніше не знало суспільне виробництво. З одного боку, саме
засвоєння людиною знань та інформації тотожне, у певній мірі,
виробництву нового знання; у той же час і передача знання іншим людям
не зменшує кількості цього ресурсу. Воно виявляється практично
невичерпним.

З іншого боку, доступ до цього специфічного ресурсу обмежений, тому
що знання відрізняються від більшості індустріальних благ своєю
рідкісністю, а витрати, необхідні для їхнього створення, доступні сьогодні
тільки постіндустріальним країнам. Тому цінність знання визначається
законами цін монопольних благ, а його творці – не тільки окремі
особистості#інтелектуали, а й цілі співтовариства – опиняються у
привілейованому становищі. У цьому контексті особливої уваги заслуговує
те, що окремі індивіди, соціальні групи і навіть нації, які використовують
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нині переваги технологічного прогресу, розпоряджаються таким
багатством, яке вони не привласнили у ході експлуатації пригноблених
класів, а створили самі своєю творчою діяльністю, чи, у крайньому
випадку, отримали в результаті ринкового обміну [4].

Виробництво, використання і споживання знань (knowledge economy)
на межі тисячоліть визначають взаємовідношення розвинених держав із
рештою світу. Нерівність між соціальними класами, яка зберігається у
вигляді опозиції “носії та виробники знань” – “некваліфіковані
працівники”, в ході глобалізації поступово перетворюється із внутрішньо#
економічного явища, характерного для кожної окремо взятої держави, на
явище світове.

Якщо експансія “економіки знань” різко знизила залежність країн
постіндустріального розвитку від усіх інших і зміцнила їхню внутрішню
сталість, то усвідомлення ролі знань у сучасній господарській системі
викликало переорієнтацію основних торгових, інвестиційних і міграційних
потоків. Наприкінці ХХ сторіччя постіндустріальний Захід став осердям
наукового потенціалу людства, найважливішим джерелом індустріального
і навіть аграрного багатства. Сьогодні 500 найбільших ТНК забезпечують
більше чверті загальносвітового виробництва товарів і послуг. Їхня частка
в експорті промислової продукції досягає 1/3, а в торгівлі технологіями й
управлінськими послугами – 4/5. При цьому 407 із них належать країнам
“великої сімки”. 24 тисячі транснаціональних компаній мають штаб#
квартири у 14 найбагатших країнах світу [5].

Стає очевидним, що найбільш ефективною виявляється взаємодія
країн, що складають постіндустріальну цивілізацію, між собою, а не з
країнами, що перебувають на нижчому щаблі господарського розвитку.
Таким чином, постіндустріальний світ починає замикатися у власних
межах. Другий наслідок полягає в тому, що більшість країн потрапляє у
зростаючу залежність від постіндустріального світу як постачальника
нових технологій та інформації.

Користуючись реальною перевагою у сфері економіки знань (а звідси
й перевагою індустріальною, військовою та політичною), країни західного
ареалу стягують на себе велику частину стратегічних світових ресурсів.
Це дозволяє їм підтримувати власний високий рівень життя, але
одночасно це ж спричиняє відносне зубожіння інших країн.

Поки що процеси всесвітньої глобалізації розгортаються під орудою
західних транснаціональних структур – Міжнародного валютного фонду,
Всесвітнього банку тощо. Це викликає занепокоєння, оскільки такий
порядок може бути встановлений надовго. Країни Заходу і далі
залишатимуться у привілейованому становищі, а інший світ буде
постачати їм сировину і дешеву робочу силу.

Така перспектива загрожує й Україні, оскільки вона втрачає
спеціалізацію у наукомістких галузях та провідні позиції в науці. Тому



7

Україна може запізнитися й приректи себе на перманентну відсталість.
Утім, вона не може й легковажно поспішати, підмінюючи стратегічні
рішення заходами кон’юнктурного маневрування. Україна ще має
самовизначитися стосовно процесу глобалізації, але, насамперед,
звільнитися від дивного фаталізму в сприйнятті самої глобалізації.

З одного боку, треба реально усвідомлювати, що сьогодні цей процес
відбувається в руслі неоліберальної парадигми і скеровується на користь
ключових суб’єктів – лідерів глобальної економіки. Політика
неоліберального глобалізму, що цілеспрямовано визначається США та їх
геополітичними партнерами – країнами так званого “золотого мільярда”,
діє на користь транснаціональних капіталів і мало рахується з
національними інтересами, нестатками й потребами решти людства,
нав’язує свої рішення у міжнаціональних і міжрегіональних конфліктах.
Як ілюстрацію до цієї тези можна навести слова президента Європейського
Союзу Романо Проді. Звертаючись до учасників засідання Європейського
парламенту, він, зокрема, сказав: “Всі розуміють, що ми будуємо дещо,
що відкриває нам дорогу до світового панування. Це не звичайний торговий
союз чи політичне утворення. Мабуть, не всі усвідомлюють, що
національним державам, кожній нарізно, потрібно буде доводити своє
право на існування у новому світі” [6].

На жаль, згідно з розумінням глобалізації як вестернізації, зараз
“доводити” своє право на існування національним країнам потрібно не
тільки й не стільки у військовому чи політичному і навіть не в економічному
плані, скільки у ціннісному аспекті. Справа не лише в тому, що той, хто
сповідує “постматеріалістичні цінності” [7] та володіє когнітивним
капіталом, виявляється монополістом на блага матеріальні. Глобалізаційні
процеси призводять не лише до майнової нерівності між цілими націями
– вони впроваджують нерівність ціннісну.

Мається на увазі, що вищий клас, і, зокрема, інтелектуали#
професіонали нових галузей сервісної сфери в усіх країнах світу
навчаються сповідувати цінності, характерні для західноєвропейських
традицій, а не для власного історично#культурного середовища. Саме
завдяки цій обставині вони мають змогу вести професійну діяльність із
застосуванням “останнього слова науки” і жити саме за західними
стандартами комфорту. Глобалізація поволі змальовує “американський
спосіб життя” у вигляді чи не єдино можливого в сучасному світі, не
попереджуючи про те, що такий спосіб життя є принципово неправильним
хоча б через екологічні міркування, якщо вже не казати про необхідність
збереження культурно#аксіологічного розмаїття світу.

З іншого боку, очевидно й те, що єство економіки не терпить будь#якого
монопольного домінування, в усякому випадку – довго. Необхідно на
світовому рівні змінити політику і правила гри таким чином, щоб
глобалізація більше відповідала нагальним потребам розвитку як самої
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економіки, так і інтересам країн та регіонів, що не входять до “золотого
мільярда”. У доповіді ООН підкреслюється, що “глобалізація з людським
обличчям” вимагає управління світом з метою підтримки моралі і прав
людини, рівності, справедливості, безпеки, сталості природного
середовища, розвитку суспільства та протистояння маргіналізації.

Україні, при вирішенні проблем свого національного розвитку, потрібно
визначатися, у якій глобалізації вона бере участь. Питання складне,
особливо для діючих політиків, змушених його вирішувати. Владі треба
вдумливо, виважено і далекоглядно оцінити нині існуючий розклад
світових сил і тенденцій, щоб вийти зі стану залежного розвитку, посісти
гідне місце у світі й відігравати свою роль у процесі глобалізації.

Так, не применшуючи актуальності проблеми протистояння
“міжнародному тероризму”, “радикальному ісламу”, “світовій
наркомафії”, треба усвідомлювати й те, що не ці “побічні продукти” нашого
часу визначатимуть довгострокову перспективу і розвиток. Участь
України у цьому протистоянні цілком логічна й закономірна з політичної
та гуманітарної точок зору. Але варто бачити і передбачати вплив інших
фундаментальних факторів. Наприклад, те, що американському сценарію
глобалізації найближчим часом об’єктивно будуть спроможні протистояти
інші центри сили, носії власних варіантів глобалізації – Європейський
Союз, Китай (за умови його домінування у Південно#Східній Азії). Може
бути й безліч інших варіантів. Розвиток світової цивілізації може піти і
зовсім несподіваним шляхом.

Культурологи, що переймаються проблемами майбутнього, не
випадково пишуть про початок “конфлікту цивілізацій” [8]. Саме
цивілізаційні, історичні особливості світових культур починають зараз
відігравати все помітнішу роль на міжнародній арені. І конкретна
економічна конфігурація якогось великого державного утворення, його
політика та військова міць є лише технологічним вираженням
особливостей даної культури. Перемоги й поразки зароджуються,
насамперед, у культурній самосвідомості нації. Як пише А. Столяров, для
ісламської цивілізації, що виникла на сімсот років пізніше цивілізації
християнської, зараз починається “осьовий час” [9]. У Європі аналогічний
період утворило Відродження. Це період пасіонарності, період
усвідомлення себе новою всесвітньою спільнотою, період жадібного
освоєння світу. Період, коли здається безсумнівним, що світ можна легко
й просто перетворити та встановити у ньому закони, які забезпечать
рівноправність і справедливість. Таким сценарієм теж не можна нехтувати.

Але яким би шляхом не пішов розвиток світової цивілізації, Україна
не повинна виступати у ролі сателіта. В ситуації багатозначної
непередбачуваності вона повинна знайти своє місце і виробити власну
геостратегічну позицію. І не тільки політичну, а й економічну та
соціокультурну. Критично осмислений досвід останніх дванадцяти років
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буквально волає про необхідність підходити до цього обережніше і
знаходити мудріші рішення.

Вважається, що на виклики глобалізації відповідають, головним чином,
економіка та бізнес, породжуючи такі явища, як транснаціональні
капітали, світові фінансові ринки, міжнародні корпорації й банки. Але, по#
перше, глобалізація не зводиться до одного тільки господарського,
економічного виміру, і, по#друге, не можна недооцінювати тієї важливої
обставини, що національна держава теж спроможна давати відповіді на
історичні виклики подібного роду. Саме у цьому контексті слід розглядати
проблему взаємин національної держави і ТНК у сучасному світі, що
глобалізується.

Глобалізація в її нинішньому вигляді, безперечно, звузила можливості
національних утворень впливати на світову економіку, поставивши під
сумнів соціальні досягнення розвинених країн і перспективу створення
соціальних держав у країнах, що й досі розвиваються. Але це не означає,
що епоха національних спільнот завершена, що всі кинулися до світу без
кордонів, і роль національної держави зійшла нанівець. Тому партії і
впливові політичні сили у будь#якій країні, за рідкісним винятком, не
квапляться посідати космополітичну позицію стосовно глобалізації, а
шукають свої національні відповіді на її виклики. Чим інтенсивніше
виявляє себе глобалізація, тим більше держава повинна зберігати інтерес
своєї “функціональної цілісності”. І тим функціонально важливішою стає
політика внутрішня, а не зовнішня.

Шляхи вирішення проблем, породжених глобалізацією, ще потрібно
буде знайти, окреслити. Але вже сьогодні зрозуміло, що “глобалізація з
людським обличчям”, яку змогла б підтримати більшість народів і країн
світового співтовариства, можлива лише за умови зміни загальної
парадигми всесвітньо%історичного розвитку і створення нової моделі
життєустрою та світопорядку. Глобалізація, яку зрозуміємо саме таким
чином, мислиться як перспектива та шлях створення світового солідарного
суспільства, справді вільного й справедливого, причому для всіх народів,
націй і країн, а не тільки для “золотого мільярда”. Це відбудеться тоді,
коли, як це не парадоксально прозвучить, глобалісти погодяться з ідеєю#
гаслом антиглобалістів – “Світ повинен бути іншим!” і покладуть його в
основу діалогу.

Можливість такої трансформації багато вчених пов’язує з початком
переходу світової спільноти від індустріального розвитку до
постіндустріального, інформаційного суспільства, що визначає основний
вектор і світоутворюючу функцію всього трансформаційного процесу, його
мотивацію, якість і обрис. У цій парадигмі розвитку інтеграція потрібна
для вирішення завдань зовсім іншого порядку, іншого масштабу й
складності, ніж проблеми геополітики й економіки. Останні, безумовно,
дуже важливі, але є й інші проблеми, що можуть бути вирішені за
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допомогою глобалізації.
Виникає запитання: що потрібно робити, щоб стримати нинішню

неузгодженість між біоеволюцією й техноеволюцією людської цивілізації,
яка ставить під сумнів не тільки існування людства, а й самої природи?
Чи спроможний нинішній світоустрій вирішити проблему ліквідації
бідності мільярдів людей?

У сучасному світі бідні відрізняються від багатих не тільки розмірами
доходів. У них усе інше: середовище проживання, стан здоров’я, хвороби,
рівень освіти, матеріальні та духовні потреби, трудова діяльність,
соціальне оточення, політична організація. Так, найбагатші країни
розташовані у зонах помірного клімату, найбідніші – у тропіках і пустелях,
часто віддалені від світових ринків. У найбідніших країнах люди набагато
частіше страждають від корупції, внутрішніх конфліктів, економічних і
політичних потрясінь.

Чи можливий діалог культур і цивілізацій – не на словах, а на ділі – як
альтернатива нібито неминучому їхньому зіткненню? Проблем безліч,
вони загальнолюдські, від їхнього вирішення залежить доля кожної країни
і світової цивілізації в цілому.

Глобалізацію, в контексті її творчих можливостей, а не тільки тих
ризиків і загроз, що вона у собі несе, варто розглядати як важливий ресурс
української трансформації. Що цілком можливо за умови орієнтації
української стратегії й політики на побудову постіндустріального
суспільства.

Наші реформи 90#х років не стали адекватною відповіддю на
історичний виклик епохи – створити передумови постіндустріального
розвитку країни. Просування в цьому напрямку поки що майже не помітно.
Тим часом, у реальності вимальовуються три можливі сценарії
майбутнього розвитку.

Перший – це перетворення країни на сировинну базу і джерело
дешевої робочої сили для розвинених країн Заходу й Сходу. Про таку
перспективу свідчить стійка тенденція зниження і незатребуваності
інтелектуального і культурного потенціалу. Зростає диференціація
доходів, значна частина населення веде боротьбу за виживання. У
духовній сфері цьому сценарію відповідає відмова (чи відхід) від цінностей
і традицій вітчизняної культури на користь зразків західної масової
культури, які активно насаджуються, що стає причиною втрати почуття
національної гідності та появи комплексу національної неповноцінності.

Другий сценарій, на перший погляд, має привабливіший вигляд. Він
пов’язаний з реалізацією ідеалів суспільства споживання, з досягненням
вищого рівня життя й уявляється бажаним для значної частини
українського населення. У рамках цього сценарію можливі різні варіанти:
від розвитку з вищим ступенем економічної й політичної інтеграції країни
з глобілізуючим світом до розвитку диференціації єдиного простору на
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зони різного життєвого рівня, орієнтованого на економічні зв’язки не
всередині країни, а здебільш із зарубіжжям. У політичному плані ця
тенденція може привести Україну до трансформації на конфедерацію, що
надовго, якщо не назавжди, прирече її на перебування в другому ешелоні
світової спільноти до нового циклу цивілізаційного розвитку, пов’язаного
зі становленням посттехногенного, інформаційного суспільства.

Нарешті, третій сценарій – найбільш сприятливий, але такий, що його
найважче реалізувати на практиці. Він орієнтований на формування та
закладку передумов саме постіндустріального суспільства. Цей сценарій
припускає не коректування нинішнього політичного курсу, а вироблення
нової стратегії українського реформування та розвитку. У його рамках
повинна відбутися зміна ідеалів суспільства споживання на систему
цінностей, що утверджують пріоритет і престиж духовної та
інтелектуальної сфер, культури, науки. Повинна відбутися також
технологічна революція, пов’язана із впровадженням наукомістких,
енерго# і ресурсозберігаючих технологій, досягнень інформатики тощо.

Уже давно настав час від суперечок перейти до серйозного системного
аналізу наших людських і природних ресурсів, критично переосмислити
й оцінити існуючу практику їхнього використання, а відтак переосмислити
державну політику у всіх її історично значимих напрямках та аспектах. І
при цьому постійно мати на увазі, що найважливішою умовою успішної
реалізації настільки масштабного, трудомісткого проекту є врахування
стереотипів і архетипів національної свідомості й характеру, культурного
коду громадян України, на мову яких повинна бути перекладена система
цінностей, що формується постіндустріальним розвитком.

На сьогодні Україна переживає справжню драму мислення, яке ніби
загрузло між минулим і майбутнім, у муках народжуючи нові підходи й
ідеї світоустрою. Саме у цьому сенсі процес інтеграції, що розпочався у
світі, є для неї ресурсом і додатковим стимулом власної реконструкції й
трансформації. Глобалізація визначає не тільки головний вектор
загальнолюдського розвитку, але й шлях входження України в єдиний
світ.
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Імператив концепції
національної безпеки у ХХІ столітті

Володимир Бех,
доктор філософських наук, професор,

директор Інституту соціальної роботи та управління
Національного педагогічного університету

ім. М. Драгоманова

На порозі третього тисячоліття Україна розпочала якісно
новий етап свого розвитку. Він непростий. Крім суто внутрішніх
причин, цей період ускладнюється ще й тим, що світова спільнота
здійснює інтенсивний перехід до створення планетарної форми
співжиття – так званого планетарного соціального організму.

В цих умовах молода українська держава, зміцнюючи свою
самостійність, повинна враховувати й тенденції планетарного
масштабу, що грунтуються на принципово новій –  духовно+
інформаційній  основі. Отже, концепція розвитку країни у ХХІ
столітті повинна  гарантувати українському народові
національну безпеку від негараздів як внутрішнього, так і
зовнішнього походження.

Відомо, що ефективним інструментом соціальної розбудови будь#якої
країни (і Україна не виняток) є політика держави у єдності її внутрішніх
та зовнішніх чинників. Тому дуже важливо, створюючи концептуальні
засади стратегії економічного та соціального розвитку країни,
випрацювати такий алгоритм її реалізації, який би не породжував
надуманих протиріч у ході еволюційного розвою соціального світу. Чвари
між гілками державної влади в такій ситуації стають небезпечним
анахронізмом. Вони нагадують бійку матросів на палубі лайнера, що може
потонути в розбурханому океані, тому що ним ніхто не керує.

Феномен  національної  безпеки  треба розуміти як створення необхідної
і достатньої сукупності економічних, юридичних, організаційних,
політичних, духовних, екологічних та інших умов, що цілеспрямовано
формуються системою державного управління для оптимізації становища
країни на світовій арені та зростання добробуту її громадян. Роль
філософів, учених#суспільствознавців у цьому процесі особливо
актуальна, адже проблема фундаментальної раціоналізації суспільного
життя сягає вищого рівня складності.
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В історії подібна ситуація спостерігалося, як мінімум, тричі. Уперше
це було пов’язано з обґрунтуванням примату ролі особистості в поясненні
земного походження суспільства і держави (епоха Відродження). Вдруге
– зі становленням соціальної доктрини марксизму, що розкривала суть
суспільного життя на основі примату матеріального над духовним при
зростанні творчої ролі народних мас як суб’єкта соціального чину (кінець
XVIII – початок XIX століття і до середини минулого століття). І, нарешті,
третій сплеск підвищеної уваги до проблеми національної безпеки
пов’язаний з пошуком “філософської єдності” серед безлічі відносно
самостійних і взаємонепоєднуваних засобів пояснення  ліній  розвитку
соціального світу – теологічного, матеріалістичного, технократичного,
феноменологічного, екзистенціалістського та інших (від середини XX
століття).

Однак забезпечити безпеку окремої країни, а тим більше – всієї
планети не так вже й просто. Як свідчить історія, це виявилося не під силу
ані філософії, ані міфології, ані релігії, ані мистецтву, ані державній думці
(навіть якщо у розпорядженні її носіїв є найпотужніші арсенали ядерної
зброї). Ліквідація наслідків “холодної війни” між Сходом і Заходом,
капіталізмом і соціалізмом виступає потужним каталізатором докладання
зусиль в ім’я спільного вирішення проблеми створення оптимальних умов
для становлення інформаційної цивілізації, заснованої на
субстанціональній єдності природи, людини і суспільства.

Нині в розвитку людства чітко визначилися дві суперечливі тенденції.
Одна  пов’язана з становленням окремих країн як самостійних суб’єктів
світового суспільного процесу. Вона характеризується гострими, часом
кривавими конфліктами в процесі національного самовизначення народів,
утворення незалежних держав. Досить згадати розвал Радянського
Союзу, Югославії, а також боротьбу палестинців, курдів та інших етносів
за право самим вирішувати свою долю.

Інша ж тенденція полягає в тому, що ми стаємо свідками становлення
людства як єдиного цілого. Вперше в історії спостерігаємо єдиний
культурно#історичний процес, що охопив усю планету. Наприкінці ХХ
століття розпочалося утворення єдиної світової спільноти. Під цією
спільнотою розуміємо комбінацію країн світу, пов’язану ланцюгом
всепланетарного  розвитку, що  засновується  на  єдності матеріального і
духовного життя. В наші дні ця тенденція стала явною, зміцнення
„всесвітності” відбувається надзвичайно високими темпами.

Єдність світового суспільства практично оформлюється у вигляді
специфічних міжконтинентальних і континентальних конструкцій на
зразок Організації Американських Держав, Організації Африканської
Єдності, Загальноєвропейського дому, Євразійської спільноти, Північно#
Американської зони вільної торгівлі тощо. Саме цією обставиною
обумовлюється підвищення ролі колективних органів саморегулювання
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всіх аспектів життя світового суспільства – Організації Об’єднаних Націй,
ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ,   Ради Безпеки ООН, ОБСЄ, Європейського
Економічного Співтовариства, Римського Клубу, Європарламенту та
інших. Необхідністю зміцнення зв’язків між державами, що досягли
певного рівня розвитку, можна пояснити народження ідеї перетворення
сімки найбільш економічно розвинених країн світу на вісімку шляхом
включення до неї Росії.

Переконливим фактом, що підтверджує посилення процесу
становлення континентальних, міжконтинентальних і планетарної форм
організації життєдіяльності людей на початку XXІ століття, є створення
„сьомого континенту” – Іпtегnеt, європейських та інших спеціалізованих
інформаційних систем, телевізійних, космічних і стільникових телефонних
мереж, загальноєвропейської грошової одиниці “євро”, а також
специфічних грошових потоків, так званих “е#мани”.

Кожна з цих двох протилежних тенденцій виникла й поглиблюється
на основі великої концентрації фізичної та інтелектуальної енергії людей.
В таких умовах непросто виробити надійну в теоретичному відношенні і
гнучку в практичному застосуванні концепцію навіть національної
безпеки, не кажучи вже про безпеку планетарну. Тому й не дивно, що
перед такими потужними і різноспрямованими потоками інтелектуальної
та фізичної енергії сучасна державна думка просто розгубилася. Вона
виявилася неспроможною звести їх докупи, пояснити загальну природу
світових процесів та запропонувати ефективні соціальні технології
раціоналізації поведінки людини. Людство продовжує заганяти себе в
глухий кут. Лейтмотивом сучасної соціальної свідомості стає криза, а не
прогрес. Отож зрозуміло, що згадана концепція має забезпечити хоча б
відносно благополучний розвиток окремої країни у світовій спільноті.

Особливістю суспільного розвитку кінця XX століття було те, що
окрема країна стала невід’ємною частиною світової спільноти. При цьому,
світова спільнота, засвоївши потенції провідних країн світу, прийшла в
рух, в дію. Звідси її активність в регіонах Африки, Близького Сходу та
Європи. Вона закономірно піднімається на вищу сходинку виробленості
шляхом перебудови своєї морфологічної  основи. Тому сьогодні ми є не
тільки свідками, але й учасниками процесу зародження унікальної
мегасистеми планетарного масштабу з ще невідомими властивостями. Її
формування прямо пов’язане з ноосферичним   вибухом,   який
прогнозується багатьма дослідниками. Людство інстинктивно відчуває
загрозу. Відтак концепція національної безпеки має бути своєрідним
страховим полісом від руйнівних дій чергового природного катаклізму.

Істотних метаморфоз, зрозуміло, зазнає і проблема безпеки. З
локальної вона стає глобальною. Це означає, що і засоби її забезпечення
повинні бути зовсім не такими, як були досі. Тому проблему виживання
треба вирішувати за  цілком  іншими науково#філософськими та
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організаційними підходами, ніж раніше, а головне – колективно.
Єдиним засобом, спроможним ефективно вирішити проблему безпеки

як на планетарному, так і на національному рівні, є наукова думка як
цілком нова геологічна сила, висока інтегруюча спроможність якої
базується на тому,  що вона діє під тиском практичної необхідності та
логічної безперечності. Саме цією обставиною пояснюється висока
дозвільна спроможність її інструментів – законів і закономірностей
розвитку соціального світу.

Для того, щоб розробити ефективну концепцію безпеки будь#якої
окремої країни чи співдружності країн, треба вирішити два
взаємопов’язаних завдання. З одного боку, слід з’ясувати причини
сучасної кризи суспільного розвитку, а з іншого – обгрунтувати
філософську ідею, на основі якої тільки й можна розробити систему
практичних заходів для гарантування сприятливих умов для
саморозгортання соціального організму країни в цілому та кожного її
громадянина зокрема.

Ще зовсім недавно вважалося, що основним джерелом загрози
прогресові тієї чи іншої країни є або окремі країни, або протистояння
суспільних систем (“капіталізм – соціалізм”). Однак з саморозпадом СРСР
і зняттям протистояння “Схід – Захід” ця причина відійшла на другий
план. Зараз, після падіння “залізної заслони”, судячи з інтенсивності
обговорюваних проблем виживання як окремих країн, так і всієї світової
спільноти, всі (чи майже всі)  зрозуміли:  загроза   національним і
загальнолюдським інтересам полягає в тому, що практична свідомість
людей продовжує орієнтуватися на засвоєння логіки зовнішнього порядку
речей. Люди втратили контакт із внутрішнім світом. Вони вже не
розуміють його логіки, і ця неувага обернулася, наприклад, екологічною
пасткою, що вимагає дотримання всіма нами умов закономірностей
космічного характеру. Іншими словами, загрозу національній безпеці
стали шукати в соціальній системі.

Однак ми наполягаємо на тому, що причини, які обумовлюють
перетворення в сучасному соціальному світі, закорінені значно глибше.
Криза суспільного розвитку, яку ми переживаємо, з явно вираженими
теоретичною, методологічною, ідеологічною та світоглядною
характеристиками, є наслідком того, що в організмі сучасної цивілізації
відбуваються болісні процеси. Вони виникли через те, що функції окремих
його інгредієнтів ніяк не пристосуються одна до одної, в той час як
закономірності еволюції універсуму вимагають від них  цілком іншої
поведінки. І це закономірно. Бо Всесвіт, старіючи, набуває все тоншої
організації. З часом рівень її неухильно підвищується за рахунок
вдосконалення нижчих форм руху універсуму. Ціле тут диктує умови
частинам. Сучасна криза, яка є патологією в соціальному світі, має, як і у
фізіології, слугувати з’ясуванню причин захворювання соціального
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організму та його наступної елімінації. Становище ускладнюється ще й
тим, що людство, відчуваючи  внутрішні проблеми, водночас переходить
від індустріального до інформаційного типу розвитку.

Іншими словами, суспільні процеси напередодні третього тисячоліття
сягнули такого розвитку, коли технічна єдність соціальних організмів
окремих країн, тобто створене за випадковими ознаками (наприклад,
національною, релігійною, класовою, расовою тощо), трансформується в
органічне, тобто таке, що відповідає субстанціональній природі соціального
світу.

При цьому ми впевнені, що пояснення біфуркацій нового характеру
сучасних суспільних процесів треба шукати у Всесвіті, видозмінення якого
є об’єктивною причиною, яка викликала гігантське потрясіння культурно#
історичного світу. Геологічний процес – це така тотальна реальність, в якій
знімаються обидві названі вище тенденції в суспільному процесі. У ході
цього процесу перебудовується сама основа другої природи. Людство
починає розвиватися на своїй власній (інтелектуальній) основі.

Тут своє слово повинна сказати філософія. Вона має пояснити смисл і
характер змін, які відбуваються, аби суб’єкти історичної дії могли
виробити адекватний їм характер мислення і поведінки. Цією ж
обставиною визначається й рівень абстракції, необхідний для пояснення
процесу оптимізації суспільного життя. Принципи саме такої поведінки
якраз і повинні бути покладені в основу концепції національної безпеки.

Наш аналіз засвідчує, що ідея соціального організму є тим когнітивним
засобом, який дозволяє інтегрувати дві названі вище тенденції суспільного
розвитку в органічну єдність. Аби переконатися в цьому, досить поглянути
на розвиток окремої країни як на процес онтогенезу, а на спільний
розвиток країн у складі світового суспільства –  як на процес філогенезу.
Тоді все стає на свої місця. Імперативність цієї ідеї полягає в тому, що вона
визначає, що, як і чому необхідно оберігати, а також якими засобами може
бути забезпечена безпека.

Водночас це означає, що філософія і суспільні науки для створення
науково#філософської основи системи виживання планетарного людства
і створення оптимальних концепцій національної безпеки повинні
пояснити кілька основних аспектів проблеми, а саме:

  по#перше, треба розкрити філософську ідею#смисл, що
сконцентрувалася в понятті “соціальний організм”, показавши її як суть,
зміст і форму соціального життя;

 по#друге, треба уявити соціальний організм як об’єктивну реальність
з відповідними морфологічними та функціональними характеристиками.
Власне кажучи, концепція безпеки повинна створити простір для
саморозгортання соціального організму країни і його підсистем або органів
у складі сімейства соціальних форм;

 по#третє, треба розглянути концепцію безпеки як соціального явища,
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для створення якого потрібен специфічний науково#методологічний
інструментарій.

Сьогодні, в епоху наукової революції, що розгортається під впливом
переходу до інформаційного етапу розвитку, це є істотним фактором. Тому
зупинимося на ньому докладніше.

Ідея організменого втілення життя людини  має багатовікову історію.
Перші згадки про суспільний організм як форму існування людини
стосуються, як відомо, ще давньоіндійських Вед (близько 3,5 тисячі років
тому) і Римської історії (близько 2,5 тисячі років тому). У пізніші часи цю
ідею підтримали Платон, Арістотель, Гоббс, Кант, Спенсер, Маркс,
Енгельс, Ленін, Дюркгейм та  багато інших філософів. У світовій соціології
склався цілий напрямок, який отримав назву органічної школи. Із сучасних
дослідників ідею підтримує багато вітчизняних і зарубіжних учених та
практиків, які прагнуть застосувати системний підхід до вивчення і
регулювання суспільних процесів.

Наш  аналіз  показує,  що  ідея соціального організму виникла для
відображення в логічній формі специфічного планетарного явища, а саме
– саморозгортання соціального життя, або розумної живої речовини, що
співіснує поряд із звичною білково#нуклеїновою формою життя. У ній,
згаданій вище ідеї, зафіксовано в когнітивній формі діалектичне
протиріччя між людиною та суспільством. Онтологічно таке протиріччя є
системою взаємодії людей між собою.

Звідси   випливає   прагнення   дослідників, використовуючи засіб
аналогій, накласти закономірності живого виду планетарної речовини на
розумну живу речовину. Саме з цієї причини історія її саморозгортання,
як відомо, тісно переплітається з поняттям “фізичний організм”. Цей
зв’язок можна уявити в такому вигляді. У Платона він є метафорою, у
Аристотеля – аналогією, у Спенсера – паралелізмом, у Лілієнфельда –
абсолютною тотожністю. Зараз же ми констатуємо її як відносно
самостійне явище, предмет особливого науково#філософського аналізу.

Тому суть проблеми в тому, щоб цю ідею перетворити на філософську
концепцію саморозгортання соціальної реальності як відносно
самостійного геологічного процесу. Генетично соціальна дійсність випливає
з розвитку біосфери, має унікальне буття в ноосфері і закономірно
переходить в електромагнітосферу як елемент вже космічного
середовища. Це засіб, завдяки якому перед нами розгортається явище
ноокосмогенезу, що включає в себе три рівні: Переджиття, Життя і
Наджиття.

Таким чином, сучасна криза суспільного розвитку впритул наближає
нас до того, щоб належно оцінити думку В. Вернадського про те, що в різних
областях та на різних рівнях ієрархічної організації Всесвіту,
використовуючи різні типи матеріально#енергетичного потоку, існують
надзвичайно різноманітні види живої речовини, засновані на різній
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польовій формі.
Це означає, що в умовах нашої планети існує специфічна форма

розумної живої речовини з електромагнітним видовим полем. Ця гіпотеза
хоча й дискусійна, однак не суперечить відомим функціональним
визначенням життя, що формулювалися А. Колмогоровим та А.
Ляпуновим.

Відомо, що специфічний зміст, укладений в ідеї “соціальний організм”,
розгортається перед нами як соціальний світ. Але, можливо, найточніше
висловився І. Кант, назвавши його ноогонічним світом, тобто світом,
виробленим розумом людини. Останній уявляється як інтелігібельна
матерія, тобто специфічна реальність, яку людина сприймає шляхом
духовних почуттів. Цим пояснюється, на нашу думку, значне зростання
загальнолюдських цінностей, що носять, здебільш, духовний характер.
Серед них найважливішими є людське життя, свобода особистості,
демократизація суспільних відносин, творчі засади, в тому числі й
підприємницька ініціатива, тощо.

Означений специфічний зміст, постійно відтворюваний людиною в
планетарному масштабі, вимагає особливих умов для ефективного
функціонування та розвитку.

Саме для формалізації цих умов і потрібна концепція безпеки. І тут
надзвичайно важливо правильно зрозуміти місце і роль форми для
існування другої природи. Організмена форма вкрай необхідна для
соціального життя, оскільки розумна жива речовина, розвинена до певного
ступеня виробленості, вимагає її для самореалізації системних якостей.
Наприклад, для того, щоб, з одного боку, зберігати і примножувати основні
атрибутивні якості інтелігібельної матерії, а з іншого – досягати необхідної
і достатньої потенції для реалізації своєї специфічної генеральної
(стадійної) функції: породити космічну форму життя (Наджиття) на Землі.
Породження Наджиття є не чим іншим, як переходом матеріального світу
в духовний.

Аналіз соціального організму як специфічної реальності слід починати
зі встановлення його природи. Це в теорії пізнання є узвичаєним правилом.
На превеликий жаль, у філософсько#соціологічній літературі немає
сьогодні стабільної точки зору на природу  соціального  світу.  Її  пов’язують
із  засобами життєдіяльності людей, діяльністю людини, суспільними
відносинами, суспільною та індивідуальною свідомістю, ноосферою,
божественою субстанцією тощо. Але жодна з цих позицій не може нас
влаштувати з тієї простої причини, що немає вказівки на специфіку
субстанції основи, тобто ми не можемо її відрізнити від інших. Тут треба
знайти вихід із когнітивного глухого кута. При цьому треба враховувати,
що теоретичне обгрунтування квантово#хвильової природи соціального
життя інтегрувало б її з біологічним життям (Переджиттям) і космічним
життям (Наджиттям). Принципи національної програми, сформульовані
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на цій основі, гармонізували б соціальне життя з іншими формами руху
універсуму, що значно підвищило б його життєстійкість.

Зрозуміло, що вихід на обґрунтування специфіки природи соціального
явища треба шукати біля його джерел, тобто у сфері атрибутивних
властивостей живого людського організму. І тут особливу увагу привертає
опосередковуюча функція біологічного організму, оскільки він функціонує
як орган опосередкування психофізичного і психологічного компонентів
структури людини, а ширше – матеріального і духовного світів. При цьому
з психології добре відомо, що психофізичний компонент пов’язаний з
почуттями людини, а психологічний – із смислами. Перший базується на
структурній інформації, а другий – на фенотипічній.

У зв’язку з цим видається дуже важливою і перспективною справою
пояснення суті та функцій в соціальному тілі країни інформації, що в
польовій формі життя відіграє системоутворюючу роль. Інформаційний
метаболізм, зумовлений взаємодією соціального організму з довкіллям,
складається з безлічі різноманітних потоків оперативної (соціальної,
науково#технічної, видовищної, музичної і т. д.) інформації. У зв’язку з
цим концепція національної безпеки встановлює певні правила їх
формування і функціонування. Вживати тут термін “жорсткий контроль”
недоречно. Для приведення до рівноваги інформаційного обміну всередині
країни, а особливо – між країнами, необхідно в концепції безпеки
відобразити не стільки зміст, скільки обсяг, спрямування та інтенсивність
кругообігу інформаційного потоку.

У зв’язку з тим, що соціальний організм країни являє собою органічну
єдність людини і суспільства, концепція національної безпеки повинна
поєднувати принципи оптимізації як того, так і іншого інгредієнта. При
цьому, гуманітарні цінності, що виходять нині на перший план, вимагають,
щоб особі було віддано перевагу, оскільки вона є активною стороною цього
протиріччя. Концепція безпеки повинна надавати можливість особистості
вільно флюктуювати на всіх рівнях виробничо#господарської,
організаційно#політичної та духовно#культурологічної діяльності.

Тут від дослідників вимагаються особливі зусилля для концептуального
пояснення механізмів засвоєння розумною живою речовиною
“зовнішнього” (космічного) матеріалу і створення з нього індивідуальних
віртуальних соціальних світів. Так, засвоєння потоку протонів
відбувається у формі збудження в людському організмі того ж змісту, що
і в об’єктивній формі універсуму, тобто у Всесвіті. “Та обставина, що
замість впливу зовнішніх причин ми знайшли для організму визначення
збудження зовнішніми потенціями, –  писав Г. Гегель, – становить
важливий крок на шляху до істинного уявлення організму” [1, с. 504].

У фізичному плані взаємодія виглядає як заворушення внутрішнього
силового поля окремої людини і коливання зовнішнього
енергоінформаційного поля соціальної спорідненості групи, колективу,
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етносу, народу і, нарешті, людства. Пасіонарність, за Л. Гумільовим, якраз
і підводить нас впритул до наукового розуміння механізму цього процесу.

Не менш відповідальним моментом розробки концепції національної
безпеки є забезпечення умов морфогенезу або формоутворення соціуму,
який протистоїть особистості, і специфічний процес, що передує
виникненню соціуму та суспільства. Вихідним моментом у дослідженні
морфології соціального організму є визначення матеріалу (так званої
морфи), з якого виготовлене соціальне тіло громадянського суспільства.
Тому найважливішим завданням майбутніх досліджень якраз і є те, щоб
пояснити, що це за продукт, який виробляється людським духом і
репрезентує всередині нас об’єктивний соціальний світ. Вироблення цього
специфічного продукту, а, на нашу думку, це може бути тільки знання, є
засіб існування соціальної реальності всередині нас. У зв’язку з цим
концепція національної безпеки повинна фіксувати принципи наукового і
культурного обміну, гуманітарної освіти, селекції національних цінностей
та їх інтеграцію із загальнолюдськими цінностями.

Саме знання, а тим більш наукове знання, є справді об’єктивною
реальністю, що, як якийсь осад, виробляється самим людським духом,
виділяється ним і нерозривно з ним пов’язане. З відкриттям елементарної
частинки цього осаду є можливість перейти до освоєння морфології
соціального організму, уявивши його як надорганічне (польове) тіло, що в
звичних для нас координатах “простір – час” є тим, що зараз
переховується під поняттям “ноосфера”. Це – якісно нове утворення. Його
зміст розгортається в координатах “теоретичне – практичне”.

Вивчаючи соціальне життя, що існує в організменій формі, маємо
справу з постійно змінюваним полем, що є, на відміну від сенсибельної,
інтелігібельною матерією. Таким чином, соціальна реальність, яка
з’явилася, є утворенням, що підтримує саму себе за рахунок постійного
руху. А це означає, що суб’єктивна інтелектуальна сила і колективно
породжена об’єктивна інтелектуальна сила з своєю появою починають
взаємодіяти між собою. Це зумовлено тим, що вони є двома різними
формами одного й того ж матеріалу. А коли так, то вони неминуче
вступають у взаємодію. Тому, щоб завершити вивчення цього процесу в
бутті, треба показати, як ці сили взаємодіють між собою тепер як органічне
ціле, що, власне кажучи, тільки й можна називати соціальним організмом.

Як показує гіркий досвід СРСР та інших країн соціалістичної орієнтації,
сьогодні більшою загрозою національній безпеці є характер
взаємовідносин держави з іншими її підсистемами, ніж з іншими
державами. У зв’язку з цим, природно, в структурі цілісної системи
необхідно виділити специфічні утворення – видові і найпростіші соціальні
мікроформи, що є продуктом органоценозу в соціальному організмі. До
видових соціальних організмів слід віднести те, що зараз ми розуміємо
під сферами суспільства: економічною, соціальною (у вузькому значенні
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слова), політичною та ідеологічною (або культурно#історичною). До
найпростіших соціальних мікроорганізмів належать ділові мікроформи,
що безпосередньо виробляють товари та послуги, і тканеві мікроформи,
що обслуговують перших, водночас включаючи їх у видові соціальні
організми.

Додаючи фундаментальні принципи буття до соціального організму для
з’ясування його основних атрибутивних властивостей і закономірностей
існування в бутті, важливо виходити з того, що нормальний стан
універсуму є постійним відтворенням вихідної субстанції, безперервним
рухом становлення. Це означає, що соціальний організм слід розглядати
як нескінченну діяльність або як суб’єкт. Але оскільки соціальний організм
має тривалість, то його треба розглядати і як об’єкт, а, отже, можна
говорити про його морфологічну будову. Ці обидва аспекти концепція
безпеки повинна чітко відображати.

При виробленні доктрини національної безпеки важливо звернути
увагу ще на один істотний момент, що повинен враховуватися на
інформаційній фазі розвитку людства. Його суть у тому, що
саморозгортання соціального організму країни спрямовується шляхом
прямого динамічного впливу вищої суспільної структури на нижчі. Зміни
відбуваються також у ході взаємодії структур одного рівня, і, нарешті,
тут відбивається наявність двох контурів – позитивного і негативного
зворотних зв’язків, якими жива система страхується від саморозпаду.

Особливий інтерес становить врахування в концепції національної
безпеки функціонального аспекту соціального організму, в якому водночас
поєднуються його суб’єктивний і об’єктивний інгредієнти. Складність
викликає уявлення його складових як органічної сукупності
функціональних органів. І тут важливою є теза А. Ухтомського, який писав,
що органом може бути будь#яке тимчасове поєднання сил, спроможне
здійснити певне досягнення. При цьому, вводячи поняття рухомого органу,
вчений застерігав від звички зв’язувати це поняття з уявленням про
морфологічно статичне, постійне утворення, що склалося. Система
національної безпеки повинна забезпечувати простір для їх
функціонування, оскільки шляхом варіювання вони “накреслюють” і
реалізують, закріплюють нові функціональні можливості, тобто
здійснюють своєрідний рух у просторі функціональних можливостей.

Елементи структури особистості і суспільства в такому випадку можна
розглядати як семантичні одиниці, з яких легко вже „монтуються”
функціональні органи. Ці органи діють, за А. Леонтьєвим, “так, як і
звичайні морфологічно постійні органи; однак вони відрізняються від
останніх тим, що являють собою новоутворення, які виникають у процесі
індивідуального (онтогенетичного) розвитку” [2, с. 412].

Особливо делікатною справою є обгрунтування принципів безпеки для
взаємодії системи управління країною з підсистемами суспільства і
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громадянами країни. Це обумовлюється тим, що на етапі функціонування
соціального організму відбувається істотна прибавка, бо функціональні
органи породжують якісно нове функціональне утворення – систему
саморегулювання. Конструктивно така система  виникає з  гомеостату
онтологічного органу, що володіє двома контурами (позитивного і
негативного) зворотного зв’язку для здійснення функції саморегулювання
другої природи. Всі тонкощі їхніх відношень в тому, що, виникнувши для
задоволення потреб громадян країни, система управління в міру
бюрократизації стає самодостатнім фактором над громадянами, що її
породили. Бюрократизована система рубає гілку, на якій сидить сама.

Власне кажучи, ми можемо почати вирішувати проблему оптимізації
розвитку планетарного людства тільки тоді, коли досягнемо розуміння
суті, змісту і специфіки функціонування гомеостату соціального життя –
цього   похідного функціонального органу від первинних структур
соціального організму.

Отже, концепція національної безпеки в силу того, що соціальний
організм – гігантський функціональний орган, повинна будуватися на
організаційних закономірностях, які тільки й можуть забезпечити
конкретну і тонку “каналізованість” суспільних процесів, специфічну
функціональність просторових і тимчасових співвідношень його органів.
Тут принципово важливим є створення умов для саморозгортання певного
набору соціальних процесів, що складають органічну систему, яку ми
називаємо соціальним організмом.

Концепція безпеки будь#якої соціальної системи повинна відображати
умови, за яких досягається збалансованість між її компонентами і
середовищем. Цей аспект, як відомо, особливо інтенсивно розробляють
екологи. Це можливо лише при фіксованому, тільки їй властивому типі
конфігурації компонентів, що й висловлюють інваріантні параметри
етносоціального організму. Звідси прямо випливає необхідність
розробляти програми забезпечення національної безпеки для окремо
взятої країни з урахуванням ментальності так званої корінної нації.

Оскільки загальнопланетарний соціальний організм є системою
функціональних співвідношень, то він виникає завдяки діючим в даний
момент функціональним структурам соціальних організмів окремих країн.
У зв’язку з цим концепція планетарної безпеки формується на базі
національних концепцій. Її провідною функцією є забезпечення коеволюції
національних соціальних систем у рамках законів та закономірностей
філогенезу соціальних форм.

Така концепція буде ефективною, якщо вона забезпечить сприятливі
умови для процесу самовідтворення констатуючої його просторово#
тимчасової структури. У ході його ієрархія відношень співіснування
розгортається в ієрархію форм перетворень національних соціальних
організмів, що перебувають у певних фазових співвідношеннях, в
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результаті чого відбувається повторення  відношень  співіснування  і,
завдяки  цьому, створюються передумови для повторення тимчасових
відношень, утворюється самоповторюваний просторово#тимчасовий
порядок (цикл існування). Сукупність таких подій утворить структуру
соціального організму планети.

У зв’язку з цим принципи такої концепції повинні гарантувати
специфічні для кожної конкретної самоорганізуючої системи форми
відношень співіснування і форми перетворень, що, безумовно, необхідно
для того, аби весь динамічний порядок перебував на шляху до себе. Їх
можна охарактеризувати як констатуючі умови соціального організму,
його норми становлення, сталого функціонування та розвитку.

Отже, на початку XXI століття проблема національної безпеки вже не
може розв’язуватися в рамках окремої країни. Її вирішення залежить від
засобів захисту соціальних процесів інших країн. Разом вони створюють
надорганізм планетарного масштабу, стале функціонування якого є
головною гарантією для сталого розвитку національних соціальних
організмів. Між концепціями національної і планетарної безпеки існує
залежність, що визначається співвідношенням частини й цілого. За
великим рахунком, концепція планетарної безпеки покликана відіграти
роль принципу зовнішнього доповнення для соціальних організмів
окремих країн.

З усього викладеного випливає висновок, що для розробки концепції
безпеки в ході подолання сучасної кризи треба запропонувати надійну
теорію ноосоціогенезу, або краще – ноокосмогенезу. Її неможливо
розробити без відновлення засобів дослідження проблем соціального
життя. Це означає, що на практиці в галузі методології науки потрібно
реалізувати такий алгоритм: спочатку підвести якісно іншу світоглядну
основу під проблему безпеки, після цього сформулювати нове ідеологічне
кредо, після чого визначити інструментарій її побудови.

Починати потрібно з відновлення світоглядної основи. Нинішня
природно#наукова картина світу, побудована на принципах класичної
механіки, вже вичерпала свій евристичний потенціал. Для просування
вперед необхідно обґрунтувати новий погляд на джерело і функціонування
Всесвіту. У зв’язку з цим філософії треба уважніше придивитися до спроб
сучасної науки довести єдність Всесвіту на основі гіпотези про квантово#
хвильове її джерело.

Природно, що нова світоглядна основа прямо відсилає нас на пошук
іншої ідеологічної настанови в розробці концепції безпеки. Тому, прагнучи
філософськими засобами проникнути в глибини XXI століття, ми повинні
забезпечити прорив до нового типу ідеологій. Для цього необхідно зробити,
як мінімум, два принципові кроки.

По#перше, треба відмовитися від монізму в ідеології, оскільки
матеріальний і духовний інгредієнти субстанціональної основи Всесвіту
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настільки інтегровані в органічну єдність, що пояснити будь#яку форму
планетарного життя з позицій виключно матеріалізму або ідеалізму
принципово неможливо.

По#друге, треба перейти від ідеології руйнування до ідеології творення.
І тут важливий саме поворот у мисленні філософів і вчених, що визначають
характер і організацію духовного виробництва в епоху інформаційної фази
розвитку планетарного людства. Політики і державні службовці, як головні
розробники і виконавці доктрин національної безпеки, певно, стежитимуть
за ними, оскільки пояснення необхідних заходів у цій справі отримає
струнку логіку та особливу естетичну привабливість у практичному житті
народів, країн, континентів і усього світу.

З цієї точки зору ідеологію, перспективну для створення системи
національної безпеки на основі багатокритеріальної оптимізації
соціального життя, можна визначити як спеціально сконструйований
елемент, що організує діяльність її розробників у процесі освоєння ними
життєдіяльності країни крізь призму ідеї соціального організму.

Водночас необхідно істотно змінювати комплекс засобів філософського
та наукового пошуку універсальнішим методологічним інструментом. Це
потрібно для того, щоб, використовуючи різнорідну теоретичну спадщину,
можна було цілеспрямовано й раціонально виконувати перетворення
нагромадженої людством сукупності філософських ідей.

Застосування категорії “організм” до енергоінформаційної (польової)
форми життя означає, що соціальним філософам, а, отже, й політологам
та практичним політикам, не слід боятися включати до арсеналу
методологічних засобів застосовувані в ході розробки концепції безпеки
терміни, що утвердилися останнім часом в арсеналі природничих наук.
Це стосується таких високопродуктивних когнітивних засобів
перетворення соціальної дійсності, як, наприклад, синергетика,
спонтанність, хаос, потенційні соціальні світи, віртуальність,
самоорганізація, морфогенез, фенотип, інформаційний метаболізм,
саморегулювання, ентропія, органоценоз, гомеостат, гомеорез, онтогенез,
філогенез, відбір, мінливість, спадковість, наступність, поліваріантність
розвитку, екологічна рівновага, кооперація, координація, свобода, вільна
причинність, демократія, творчість, наукове і ділове співробітництво,
гуманітарне утворення, культурний обмін, вільна торгівля, спільна
діяльність тощо.

При цьому лексичні одиниці мови концепції виявляються таким
специфічним субстратом системи безпеки, що вже задає клас можливих
морфологічних структур, які можуть на цьому субстраті реалізуватися і,
водночас, детермінує якість їх функціонування, оскільки тут йдеться про
живі організми.

Отже, для вирішення такої складної проблеми сучасності, як розробка
ефективних концепцій національної і планетарної безпеки, у нас сьогодні
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явно мало напрацювань, оскільки саме соціальне життя як польова форма
існування розумної живої речовини ще не отримало достатнього
філософського, наукового обґрунтування. Тому проблема
багатокритеріальної оптимізації соціального життя планетарного людства,
так само, як і окремих країн, справді є унікальним і складним об’єктом як
для сучасної теорії пізнання, так і для практичного перетворення вигляду
соціального світу силою інтелекту політиків.

І якщо не прогнозувати якісного стрибка у вдосконаленні методології
фундаментальних досліджень суспільного життя, то освоєння
політологами й політиками названої проблеми може навіть вийти далеко
за межі XXІ століття. Але, як би там не було, планетарне людство повинне
засвоїти свою генеральну функцію в саморозгортанні Всесвіту і на її основі
розробити принципи зовнішнього доповнення для революційного розвитку
окремих країн на етапі інформаційної фази розвитку планетарного
людства. Для цього йому необхідно узгодити свою поведінку з потребами
розвитку космічного середовища. Щоб створити необхідні для цього
гарантії і соціальні технології, сучасній теорії пізнання і практиці належить
пройти той шлях, про який ми говорили. При цьому цілком очевидно, що
чим раніше вчені й політики різних країн, співробітники міжнародних
організацій та екологи почнуть спільно рухатися у даному напрямку, тим
більшими будуть їхні досягнення на шляху до космічної форми життя.
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завідуюча відділом правових проблем політики
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У проблемі дослідження національної свідомості сходяться, як
у фокусі, різні концептуальні підходи, теоретичні розробки,
наукові напрями соціогуманітарного характеру. Як історично
багатоступеневий, багаторівневий, структурно складний,
неоднозначний у своїх виявах феномен, національна свідомість
водночас постає як система, де кожен з елементів тісно
взаємозв’язаний з іншими та із системою в цілому. В сучасній
українській національній свідомості поєднані явища і тенденції,
які є відображенням етнічних, національних, державотворчих
процесів. Дослідження діалектики розвитку цих процесів здійснює
новий в українській та світовій науці науковий напрям —
етнодержавознавство.

Аналіз стану сучасної української національної свідомості передбачає
застосування, передусім, тих загальнонаукових методів, які
уможливлюють теоретичне дослідження, створюють струнку систему
критеріїв структурування, класифікацій і типологізації. Це, насамперед,
методи аналізу й синтезу, диференціації та узагальнення, індукції та
дедукції, абстракції та конкретизації, системний, порівняльно#історичний,
єдності історичного й логічного аналізу. Останній із зазначених методів —
історіологічний — безпосередньо пов’язаний з етнополітологічною та
етнодержавознавчою теорією як спосіб постановки, визначення мети
дослідження етнополітичної реальності та моделювання очікуваних
результатів. Свідоме застосування методу є істотною факторною
передумовою вироблення нових та уточнення раніше одержаних знань
про певні етнополітичні, зокрема – духовні реалії, коригування
теоретичних положень та подолання суб’єктивізму в їх аналізі.

Водночас для дослідження національної свідомості потрібно
застосовувати принцип наукового плюралізму, тобто ті наукові методи,
які дають змогу виявити певні історичні закономірності, своєрідність та
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деякі тенденції у розвитку свідомості (масової, буденної тощо) — етнічної,
національної, включаючи аналіз свідомого та несвідомого шарів. Відтак
нами долучатимуться методики й розробки етнології, етнопсихології,
етнічної історії, психоаналізу, соціології, антропогеографії, етнографії,
історичної географії, етнополітології та інших наук.

Науковий плюралізм у даному випадку осмислюється з позицій
методологічного релятивізму. Необхідність останнього пояснюється,
значною мірою, поставленими завданнями дослідження: по#перше,
уникнути однобічних підходів і тлумачень; по#друге, не припуститися
абсолютизації оцінок і певних положень («з точністю до навпаки»).

При цьому не йдеться про заперечення об’єктивної реальності чи про
неспроможність дослідника, який використовує для аналізу певний метод,
дати досить повну картину цієї реальності. Йдеться про те, що відповіді
на порушені питання, як писав К. Мангейм, у певних випадках закономірно
зумовлені аспектом пізнання, притаманного досліднику. Результатом
такого підходу також є релятивізм не в тому сенсі, що можна прийняти
будь#яку думку, а в тому, що формулювання будь#якого висловлювання
завжди має реляційний характер. В релятивізм цей реляціонізм
переходить у тому випадку, коли він поєднується з колишнім статичним
ідеалом вічних, відірваних від спостерігача і перспективи його бачення,
істин, і якщо про нього судять з позицій цього чужого йому ідеалу
абсолютної істини.

Застосування методологічного релятивізму для повнішої об’єктивності
дослідження передбачає прийняття тези про «екзистенціальну
зумовленість» мислення. В такому випадку, на думку К. Мангейма,
об’єктивність означатиме дещо зовсім нове й інше. По#перше, спостерігачі,
що перебувають у межах однієї системи і мають однаковий аспект бачення,
можуть, саме внаслідок ідентичності їхнього понятійного і категоріального
апарату, дійти в ході можливої у даному випадку однозначної дискусії до
однозначних висновків, а все, що відхиляється від них, усунути як
помилку. По#друге, якщо аспекти спостереження різні, то об’єктивність
можна встановити тільки непрямим шляхом. У цьому випадку робиться
спроба пояснити те, що об’єкт побачено правильно, але під двома різними
кутами зору, різницею в структурі бачення, й докладаються зусилля для
розробки формули, яка зможе поєднати і узгодити висновки, отримані в
цих різних перспективах.

Після розробки такої контрольної формули вже не важко відокремити
неминучі за різних аспектів бачення відхилення від довільних, хибних
висновків, які й у даному випадку слід розглядати як помилки. Суперечка,
що виникає внаслідок візуального сприйняття предмета, який також
можна побачити лише в перспективі, завершується не рішенням створити
неперспективне бачення (що неможливо), а прагненням, виходячи із
зумовленого даною позицією зображення, зрозуміти, чому іншій особі з її
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позиції предмет постає саме таким, а не іншим. Так само шляхом
порівняння й погодження висновків встановлюється об’єктивність і тут.
Зрозуміло, що одразу виникає запитання, яку з існуючих точок зору слід
вважати оптимальною? Однак і для цього є критерій, подібний до того,
яким користуються за наявності візуальної перспективи, де також
перевага віддається тим аспектам, що виявляють фундаментальні зв’язки
у структурі предмета, тобто мають найбільшу силу осягнення, найбільшу
плідність у обробці емпіричного матеріалу.

Визначимо основні методи, які мають бути інтегровані сучасною
етнополітологією, зокрема у дослідженні національної свідомості.
Простежимо еволюцію становлення цих методів, а подекуди
трансформації та деформації. При цьому будемо постійно мати на увазі
зазначену тезу про об’єктивність пізнання духовної реальності внаслідок
застосування методологічного релятивізму і наукового плюралізму.

У дослідженні національної свідомості біогеодетерміністський метод
має значні евристичні можливості для з’ясування ролі біологічних та
географічних чинників як об’єктивних детермінант формування етнічної
психології і культури, зокрема – стереотипів поведінки, етнічних та
національних архетипів свідомості тощо. Актуальність звернення до історії
становлення та основних теоретичних постулатів біогеодетермінізму
зумовлена і новочасними деформаціями та спекуляціями, що
спостерігаються як в Україні, так і в Росії та інших посттоталітарних
державах, і використовуються з ідеологічними та політичними цілями.

В основі біогеодетерміністського методу лежить пояснення низки
особливостей етнічних, національних, соціальних, політичних і навіть
правових процесів дією об’єктивних природних (біологічних та
географічних) чинників. Послідовне застосування цього методу відкривало
широкі можливості для розвитку як науки, так і практичної діяльності
(зокрема, виробництва, вироблення етнополітики, геополітики, екологічної
політики тощо). Цей метод дав змогу філософам, історикам дійти слушних
висновків щодо природного права, в основі якого — визнання всіх людей
рівними від природи, а відтак і неправомірності будь#яких привілеїв за
ознакою «раси», «крові», інших антропологічних ознак.

Доведення ж до абсурду біогеодетермінізму здійснювалося вже не з
наукових, зрозуміло, позицій, а ідеологічних та політичних. А це призвело
до компрометації цього методу, починаючи від Гобіно і кінчаючи С.
Бабуріним, О. Дугіним, Г. Зюгановим та іншими. Витіснення наукового
методу всілякими соціологізаторськими та ідеологічними сурогатами
великою мірою спричинилося, зрештою, до всесвітніх трагедій, як от
расизм, націонал#соціалізм, фашизм, більшовизм, геноцид, антисемітизм
тощо. Абсурд якраз і полягає в тому, що не умови географічного
середовища, не біологічні закони кладуться в основу пояснення причин
різниці в історичному та культурному розвитку народів, а расові й психічні
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чинники, ступінь організованості й революційної свідомості певного класу,
рівень розвитку суспільно#економічної формації.

Провідною парадигмою досліджень відомого теоретика етносу,
етногенезу та етнічної історії Л. Гумільова є етнос як біокосмічний
феномен, який у своєму розвитку (етногенезі) проходить низку стадій
відповідно до стану своєї пасіонарності. Остання є біохімічною енергією
живої речовини біосфери і визначає спроможність етнічних колективів
виконувати роботу, кваліфіковану істориками як активність (міграційну,
природоперетворюючу, воєнну, економічну тощо). Ця активність
визначається кількістю енергії (пасіонарної напруги) в етнічній системі,
тобто кількістю пасіонаріїв різних рівнів. Здатність індивіда здійснювати
цілеспрямовану роботу пояснюється кількістю енергії, яку він може
абсорбувати з довкілля. Цей висновок Л. Гумільова став результатом
осмислення закону збереження енергії, а також питання про її форми та
механізм абсорбції. У вирішенні цієї проблеми Л. Гумільов спирався на
праці В. Вернадського. В етнічних колективах, за Л. Гумільовим, надлишок
енергії породжує сплески цілеспрямованої активності — пасіонарні
поштовхи і вибухи. На відміну від тварин, людина цю енергію сублімує —
переводить в осмислені, соціально значущі дії.

На нашу думку, в дослідженні глибинних процесів національної та
етнічної свідомості, у тому числі підсвідомості, етнічного та національного
характеру, психології, біогеодетерміністський метод, розроблений Л.
Гумільовим, є визначальним. Зрозуміло, чому в радянській науці він довго
піддавався скептицизму, оголошувався дивацтвом тощо. Адже Л. Гумільов
заперечував соціальну основу етнічних процесів. І лише нині наука може
гідно поцінувати науковий подвиг ученого, творчо застосовуючи його
розробки та ідеї. Тому не випадково сучасні українські етнополітологія та
етнодержавознавство послуговуються тлумаченнями етносу, етногенезу
та іншими категоріями, заснованими на гумільовській концепції.

На теоретичному й державно#політичному рівнях національної
свідомості спостерігається тенденція до політизації та ідеологізації
біогеодетерміністських підходів та відповідних чинників. Так, українські
політологи подекуди пояснюють (як правило, традиційно) особливості
національного характеру і вдачі (точніше, української психіки і характеру)
геополітичним межовим розташуванням України, лагідним кліматом і т.
п. І це абсолютно правильний, на наш погляд, підхід. Проте виведення
геополітичної стратегії держави з цієї межовості й виправдання
нерішучості українських політиків у захисті національних інтересів таким
«міжцивілізаційним прокляттям» видається простою спекуляцією на
біогеодетермінізмі.

Особливо небезпечною виявилася зазначена тенденція у сучасній Росії.
Для виконання ідеологічного та політичного завдання — обгрунтування
«великої місії» Росії у сучасному світі, необхідності відновлення «єдиної і
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неділимої» на великому євразійському просторі — із старих шухляд
дістають запліснявілі слов’янофільські та євразійські ідеї.

Актуальність євразійських ідей у нинішній Росії пояснюється спробами
консолідації російської нації, що розпадається буквально на очах, навколо
національної ідеї. А остання у російській посттоталітарній політичній
культурі поки що не уявляється іншою, окрім як імперською. Звідси
звернення до різних (у тому числі «исконно русских») «традиційних» ідей
— слов’янофільства, євразійства, соборності, православ’я тощо.

Красномовним і надто претензійним обгрунтуванням ролі «російського
постмодернізму у формуванні нової наукової картини світу” є книга
сучасного російського політолога й культуролога О. Панаріна «Реванш
історії: російська стратегічна ініціатива у XXI столітті». На думку пана
Панаріна, в російській культурі формуються три потужні течії, які
кидають виклик основним настановам західноєвропейської наукової
класики. Дослідник взагалі стверджує примат і первинність культури
щодо науки. «Культура — «підсвідомість» науки, тиск якої веде до
перетворення дослідницьких парадигм. Тому необхідно виокремити у
культурі дві системи принципів, одна з яких стала джерелом класичної
(західної) науки, а друга стає чинником посткласичного повороту». В основі
цього посткласичного повороту, що грунтуватиметься на російському
виклику західноєвропейській науковій класиці, має бути, на думку О.
Панаріна, російський космізм, філософія всеєдності й своєрідний
натурфілософський органіцизм.

Російський космізм, як стверджує О. Панарін, альтернативний
соціоцентризмові, що відриває людину від природи і проповідує
незалежність соціуму від космосу. В російській культурі «вперше після
зловісного метафізичного розриву Нового часу робиться спроба повернути
людину природі, а природу — людині. Російський космізм передує
сучасній коеволюційній парадигмі науки – ідеї співрозвитку світу природи
і світу цивілізації» .

Друга течія у російській культурі — філософія всеєдності, центральна
ідея якої є альтернативою уявленням про конгломеративність, мозаїчність
навколишнього світу. Останній сприяє екологічному нігілізмові технічної
цивілізації. «Філософія всеєдності повертає нас від образу природи як
майстерні до образу природи як храму, простір якого будить у нас
мотивації вищого порядку, несумісні з безвідповідальним споживацьким
егоїзмом. ...Принцип всеєдності став загальнометодологічною передумовою
сучасних понять біоценозу, геобіоценозу, що набули значення не лише
орієнтирів наукового знання, а й нормативних принципів, що зобов’язують
поважати крихку цілісність космосу» .

Третьою течією, настановою російської культури епохи релігійно#
філософського ренесансу, є, на думку О. Панаріна, своєрідний
натурфілософський органіцизм. Адже, на відміну від класичної західної
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науки, де універсальною моделлю світу й джерелом дослідницьких
настанов є природа нежива, в російській культурі домінуючим є
“теургічний образ живої матерії і живого космосу». Цей космос постає як
органічна цілісність, «живий вогонь», самоорганізований простір, живий
організм. Відтак, за твердженням О. Панаріна, відбувається «реванш»
романтичної російської натурфілософії над класичним механіцизмом.
Сучасну епоху дослідник тлумачить як «реставраційну», оскільки, по#
перше, вона є постіндустріальною і характеризується екологічними
прозріннями, заборонами на нестримний технологічний активізм; по#
друге, є посттоталітарною, пов’язаною з культурологічними заборонами
на революціонаристські експерименти із суспільством. Від ідеї
«реставраційності» О. Панарін і прокладає лінію «реваншу». Відповідно,
на думку О. Панаріна, Заходові належить помудрішати, аби визнати
своєчасність цієї альтернативи, збагнути профетичний характер
російського «традиціоналізму».

Така методологічна настанова знадобилася О. Панаріну не для
обгрунтування справжніх альтернатив, які висунула сучасна цивілізація
перед людством, а для звичайнісінької апології сучасного російського
«історичного реваншу» — через звернення до євразійських контамінацій.
На його думку, «євразійський постмодерн за своїм радикалізмом
перевершить будь#яку уяву». Адже глобальний цивілізаційний і
геополітичний баланс між Сходом і Заходом, як і колись, залежить від Росії.
«Сильна Росія за будь#яких перипетій її політики триматиме смолоскип
Просвітництва в Євразії. Ослаблення і, тим більше, втрата Росії як
політичного суб’єкта світового класу відкриває перспективу прямого
зіткнення західного, мусульманського і тихоокеанського світів у боротьбі
за переділ ойкумени». Відповідно, О. Панарін впритул підходить до тези
С. Трубецького про євразійський (російський) націоналізм: «Сьогодні, як і
в інші перехідні епохи в Росії, головне залежить навіть не від того, якими
конкретними методами здійснюватиметься модернізація (навіть і вона не
є головним пріоритетом у сучасних євразійців. — І. К. ), а від того, ким
вона здійснюватиметься — синами чи пасинками Росії».

Беручи на себе сміливість робити прогноз майбутнього стану світу та
місця в ньому Росії, О. Панарін грунтує цей прогноз на «гіпотезі
інверсійного вибуху — найгострішої реакції на крайнощі та вади
нинішнього стану». По#перше, це реакція на крайнощі нинішньої
американізації російського суспільства. Відповідно, за О. Панаріним,
перша риса майбутнього стану російської політичної культури — її
мобілізаційність. По#друге, це реакція на крайнощі нинішньої західницької
фази великого кондратьєвського циклу світової історії, яка
характеризується зміною фази азіатської на фазу античну, західну.
Нинішній рубіж другого і третього тисячоліть є, на думку О. Панаріна,
кінцем модерну і настанням нової східної фази світової історії. Проти
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модерну, мовляв, постають три великі альтернативні ідеї: екологічна,
культурної різноманітності й морально#релігійний фундаменталізм. Саме
під знаком останньої і буде, як запевняє російський глобаліст, будуватися
культурна ідентичність Росії, її ініціатива нового планетарного зрушення.
Механізмом, що забезпечить поворот до цієї фази, “стане союз
постекономічної людини найрозвинутіших країн світу з доекономічною
людиною ще не верстернізованого Сходу. Постекономічна людина
позбавить доекономічну людину комплексу неповноцінності (от у цьому й
річ! — І. К.), допоможе її соціокультурній реабілітації і легітимації, а
доекономічна людина дасть постекономічній масову соціальну базу”. (Базу
чого? Нового соціального експерименту в дусі східного фундаменталізму?
— І. К.). Така зустріч доекономічної та постекономічної людини
відбудеться, зрозуміла річ, саме в Росії, яка, отже, стане на початку XXI
століття одним з ініціаторів планетарного повороту.

Слід відзначити, що не всі теоретики російської геополітики поділяють
такі прогнози О. Панаріна. Так, К. Сорокін рішуче виступає проти
використання прихильниками «російської національної ідеї» крайніх
ідеологічних проявів для обгрунтування великодержавного статусу Росії,
проти спроб відродити в оновленому вигляді євразійство, західництво та
слов’янофільство (наприклад, у вигляді «Росія для росіян»).

Прогнози О. Панаріна, засновані на ренесансі спекулятивного
біогеодетермінізму, об’єктивно зближують дослідника з євразійськими,
новоімперськими, російськошовіністичними, глобалістськими
концепціями, які не мають нічого спільного з пошуками справді прийнятної
наукової методологічної бази дослідження сучасних особливостей вияву
етнонаціонального чинника, соціокультурних парадигм людського буття.

Аналіз досвіду застосування біогеодетерміністських ідей, аргументів,
концепцій і методу в цілому (його назва, на відміну від відомого в науці
«геодетермінізму», запропонована нами, є, на нашу думку, більш
адекватною тим реаліям, які у своєму впливові на свідомість
етнонаціональних спільнот є визначальними) у дослідженні
етнонаціональних процесів, і, зокрема, національної свідомості, дає змогу
зробити ряд висновків.

По#перше, біологічні та географічні чинники повинні враховуватися
насамперед у з’ясуванні впливу довкілля та ландшафту на антропологічні
та етногенетичні процеси, формування етнічних стереотипів, етнічної
психології, характеру, вдачі, темпераменту, особливості етнічного
менталітету тощо.

По#друге, якщо аналіз національної свідомості грунтується на
політичній концепції нації, то в етнодержавознавчих підходах має
враховуватися, що дія біогеочинників опосередковується насамперед 1)
станом свідомості титульного етносу; 2) співвідношенням етнічних спільнот
— складових нації — як чисельним, так і культурним; 3) історичним
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досвідом етнонаціонального буття; 4) етнокультурними традиціями
поліетнічного життя тощо.

По#третє, вплив біогеографічних чинників виявляється в етнічних
стереотипах (мислення та поведінки) і тому на буденному рівні
національної свідомості фіксується, здебільшого, в підсвідомості. Це
архетипи свідомості, менталісні особливості, ритміка народних пісень,
танців, мови.

По#четверте. На теоретичному рівні національної свідомості роль
біогеочинників має бути осмислена у відповідних концепціях розвитку
етногенезу, формування нації як поліетнічної політичної спільноти,
національної свідомості як системи актуалізованих і сублімованих
етнічних і суто національних духовних феноменів, що функціонують і на
свідомому, і на несвідомому рівнях.

По#п’яте. На державно#політичному рівні національної свідомості
біогеодетерміністський метод певною мірою має бути застосований при
виробленні засад етнополітики держави, і особливо зважено (без
надмірного натуралізму і водночас ідеологізації) використовуватися для
оцінки конкретних ситуацій, пов’язаних з певною фазою етнічного
ренесансу, політизації різних етносів, висунення ними економічних,
культурних та політичних вимог.

По#шосте. Вироблення геополітики держави та відповідних її
пріоритетів у міждержавних стосунках не повинно супроводжуватися
гіперболізацією біогеографічних чинників, їх міфологізацією та
абсолютизацією. Це призводить, як було показано на прикладі сучасної
російської геополітики, до прорасистських і профашистських орієнтацій,
що, зрештою, не сприяє, а шкодить іміджу держави (особливо на
міжнародному рівні), порушує внутрішньонаціональну громадянську
злагоду, спричиняє міжетнічні та міждержавні суперечності та підозри.
Водночас на державно#політичному рівні національної свідомості
неприпустима недооцінка біогеочинників, що може зумовити
непослідовність у захисті національних інтересів — в економічній,
екологічній, зовнішньополітичній, етнополітичній сферах.

По#сьоме. Біогеодетерміністський метод, що грунтується на аналізі
впливу біологічних та географічних чинників на людину, етнонаціональні
спільноти, суспільство, і, зокрема, на формування національної свідомості,
є: 1) евристично плідним; 2) об’єктивно необхідним і обов’язковим; 3)
першим (у часі застосування) серед інших методів дослідження
національної свідомості; 4) одним з основних методів етнополітології та
етнодержавознавства.

По#восьме. Біогеодетерміністський метод дає нам змогу ввести до
арсеналу теоретичних інструментів етнополітологічного дослідження нове
поняття — «біогеогенна самодостатність етнонаціональної спільноти». На
наш погляд, воно адекватно відображає феномени високого рівня адаптації
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такої спільноти до природних умов, самоорганізації її на власному
ландшафтному, етнокультурному грунті, особливості вияву механізмів
адаптації та самоорганізації у менталітеті, етнічних стереотипах, етнічній
та національній психології, міфології, історичній пам’яті, в типах і формах
господарювання й навіть у міжнаціональних стосунках та геополітиці
конкретної держави.
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Мовна толерантність півдня України

Тамара Розова,
доктор філософських наук, головний консультант

Національного інституту стратегічних досліджень,
Валерій Барков,

доктор політичних наук, завідуючий відділом
Національного інституту стратегічних досліджень

Мовна толерантність населення є одним з вирішальних
чинників стабільності суспільства в усіх її вимірах – соціально+
економічному, політичному, культурологічному, демографічному,
міжконфесійному тощо. Це надзвичайно делікатна сфера
людського спілкування, яка протягом історично тривалого часу
формується природним чином. Так відбувалося, зокрема, і в деяких
регіонах України.

Попри все, зазначена сфера може бути миттєво зруйнована внаслідок
як зовнішньополітичних, так і внутрішньополітичних причин. Ними,
наприклад, можуть бути ідейно#політичні інтервенції іноземного партнера
чи одночасний вплив матеріально#фінансових інтересів центральної та
регіональної управлінської еліт, тісно пов’язаних одна з одною.
Загострення такої загрози може відбуватися, скажімо, напередодні
парламентських або президентських виборів у тому випадку, коли певні
сили у своїх вузькополітичних інтересах вдаються до розігрування
„мовної карти”. В результаті в суспільстві виникає конфліктогенне поле,
на якому штучно провокуються соціальна напруженість, міжнаціональний
та міжконфесійний розбрат, політична та економічна нестабільність.

Якщо Україна дійсно бажає збудувати демократичне суспільство, а
також розраховує на реальне входження до Євросоюзу, то аксіомою для
неї повинна стати теза про те, що держава та її інститути існують для
громадян. І чи не в першу чергу це положення стосується мовних проблем.
Справа в тому, що природна і абсолютно нормальна для багатьох
цивілізованих країн ситуація полілінгвізму в Україні перетворена на
конфронтаційну. А це серйозно дестабілізує суспільне життя. Тим часом,
як відомо, багатомовність збагачує національну культуру, відкриває перед
нею нові перспективи розвитку.

З огляду на зазначені об’єктивні обставини, Верховна Рада України
нарешті ратифікувала Європейську хартію регіональних мов. Відтепер
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положення Хартії будуть застосовуватися до мов таких національних
меншин України, як білоруська, болгарська, гагаузька, грецька, єврейська,
кримськотатарська, молдовська, німецька, польська, російська,
румунська, словацька та угорська. Це стосується сфер освіти, діяльності
адміністративних органів і засобів масової інформації, культурної
політики та засобів її реалізації. Крім того, положення Хартії
використовуватимуться в галузі судової влади, зокрема в карному і
цивільному судочинстві чи при розгляді справ, які стосуються
адміністративних питань використання регіональних мов або мов меншин.

Водночас заходи, спрямовані на утвердження української мови як
державної, її розвиток і функціонування, не розглядаються як перешкода
чи загроза розвиткові регіональних мов або мов меншин. Говорити ж про
надання російській мові статусу другої державної навряд чи актуально,
бо це потребує внесення змін до Конституції. А досвід свідчить: ця
процедура настільки складна, що результат, який би задовольнив усе
суспільство, отримати дуже важко. Тим більше, що це питання можуть
заходитися експлуатувати певні політичні сили, провокуючи
внутрідержавне протистояння “схід – захід”.

Тим часом, у південних регіонах України, в першу чергу в
“інтернаціоналізованій” Одеській області, принципи, задекларовані в
положеннях Хартії, задовго до офіційної ратифікації цього документа
працювали природним чином, охоплюючи усі соціальні страти. Ця
обставина також посилює впевненість, що досвід забезпечення соціальної
толерантності на електоральному полі півдня України на чолі з Одесою в
умовах полілінгвізму є наслідком об’єктивного поєднання двох складових,
де соціальна напруга не перевищує загальнодержавної і де мовні питання
не можуть стати причиною чвар серед населення та політичної еліти.

На чому ж базується досвід соціальної і, головним чином, мовної
толерантності, яка існує на півдні України? Спробуємо  звернутися до
історичних фактів як вітчизняної, так і світової історії, які допоможуть
висвітлити сутність цього феномена.

Загальновідомо, що розквіт ринкових відносин хронологічно збігається
з бурхливою розбудовою промислових міст із відповідною соціальною
стратифікацією, котра завжди мусила мати певний привід. За доби
модерну, коли ще існувала зайва дешева національна робоча сила, міста
залишаються монолінгвістичними. Поступово змагання між окремими
виробниками за одержання прибутків  виходять за межі національних
кордонів. У більшості країн класичного капіталізму міста поступово
перетворюються з монолінгвістичних  на полілінгвістичні завдяки
іноземній робочій силі чи то з колоній, чи то з тих країн, де є зайвий
трудовий потенціал. Полілінгвістичними є на сьогодні Амстердам, Лондон,
Стокгольм, Копенгаген, Відень. Винятком стали американські міста, які
від часу свого заснування були поліетнічними та полілінгвістичними
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утвореннями  колоніального типу.
Наприкінці XVIII століття аналогічна ситуація виникає на південних

кордонах Російської імперії, коли Катерина II видає укази про будівництво
у Причорномор’ї нових міст, та, зокрема, порту й міста Одеси. Швидкий
розвиток регіону в умовах розквіту абсолютизму й існування  кріпаччини
в країні на фоні розвитку капіталізму в Європі  був неможливим лише за
рахунок власних трудових ресурсів. Вирішальний вплив тут мали:
внутрішні соціально#економічні причини; політична ситуація у провідних
європейських країнах, які виконували роль генераторів міграційніх
процесів; географічна наближеність Одеси до балканського регіону, який
був тоді однією з “гарячих точок” і входив до сфери політичних інтересів
Росії; відірваність від чиновництва Санкт#Петербурга й Москви;
включення міста до смуги осілості; виділення земельних ділянок усім, хто
цього бажав.

Усе це приваблювало представників багатьох етнічних груп. Так,
слов’янське населення міста (до скасування кріпацтва в 1861 році)
формувалося, головним чином, за рахунок козаків, вільновідпущених,
селян#утікачів, польських переселенців,  болгарських біженців. Не
випадково Одеса у першій половині XIX століття стала центром народно#
визвольної боротьби грецького й болгарського народів за їх незалежність
проти Османської імперії.

Крім того, з містечок Поділля, Волині, Польщі у пошуках кращої долі у
Причорномор’я переселялися євреї, а німці#селяни з південних районів
Німеччини отримували землю навколо Одеси для організації
сільськогосподарського виробництва. Приїжджали торгувати й італійці
та французи. За свідченням О. Пушкіна, який перебував на засланні в
Одесі у 1823 – 1824 роках, “там все Европой дышит, веет, все блещет югом
и пестреет разнообразностью живой. Язык Италии златой звучит по улице
веселой, где ходит гордый славянин, француз, испанец, армянин. И грек,
и молдаван тяжелый, и сын египетской земли...”.

Після  1861 року українське й російське населення міста почало швидко
зростати за рахунок селян, які прибували до Одеси на заробітки. За даними
одноденного перепису населення міста від 1 грудня 1892 року, з 340.526
городян російську чи українську мову назвали рідною 196.443 одесити.
Це становило 57,7 % усіх опитаних. Слід також враховувати, що офіційно
українська мова кваліфікувалася тоді як малоросійське наріччя російської
мови (окремих даних щодо росіян і українців немає). Їдиш та іврит рідними
назвали 106.030 одеситів (31,1 %). Четвертою була польська громада.
Рідною польську мову назвали 13.911 опитаних (4,1 %). П’ятою за кількістю
була німецька громада, німецьку мову рідною назвали 9.163 опитаних (2,7
%). Шосту позицію посідала грецька мова, рідною її назвали 5.283 учасники
перепису (1,5 %). Інші мови називали рідними менше 1 % одеситів:
вірменську – 1.293 жителів, французьку – 1.135, італійську – 844,
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болгарську – 829, татарську – 700, караїмську – 671, румунську – 510.
Наявність в Одесі трьох великих (російської, української та

єврейської), трьох середніх (польської, німецької та грецької) і кількох
дрібних етнічних груп на межі XIX й XX століть дозволяє зробити
висновок, що місто сформувалося як поліетнічне та багатомовне, що,
власне кажучи, історично живило  розвиток толерантності.

Серед подій першої чверті XX століття, які по#різному впливали на
мовну ситуацію в Одесі, був геноцид вірмен у Туреччині 1915 року,
внаслідок якого вірменська громада Одеси збільшилася майже вчетверо
порівняно з 1892 роком, жовтневий заколот 1917 року та громадянська
війна. Вони значно змінили поліетнічну та полілінгвістичну ситуацію в
місті: за кордон виїхали практично всі французи, італійці, заможні греки
й німці, було скасовано смугу осілості єврейського населення. Після
визнання незалежності Польщі Одесу залишає більше половини
польського населення. Те, що у незалежній Польщі до влади прийшли
вороги більшовиків, змусило багатьох членів польської громади Одеси у
20 – 30 роках приховувати свою справжню національність.

Необхідно зазначити, що за радянських часів мовна ситуація в Одесі
чітко віддзеркалювала як позитивне, так і негативне, що відбувалося в
національній політиці СРСР. До 1941 року російська, українська мови та
їдиш залишалися мовами трьох найчисленніших етномовних груп Одеси.
Етнічна ситуація в місті протягом цього бурхливого періоду варіювалася
від відомих фактів геноциду єврейського й циганського населення Одеси
під час фашистської окупації до того, що після 1944 року майже спустіли
приміські німецькі колонії. А заснування держави Ізраїль та політична
“відлига” 60#х років зумовили посилення міграційного процесу,
пов’язаного з початком масового від’їзду з Одеси представників третьої
за кількістю етномовної групи.

Вихід України з СРСР і проголошення української мови державною
логічно й хронологічно збільшили її вагу в суспільних сферах життя Одеси.
Проте, за даними соціолінгвістичного опитування дорослого населення
міста, проведеного під керівництвом доцента Одеського національного
університету  Є. Степанова  2002 року, в сімейному спілкуванні нею
користуються 12 % одеситів, у побутовому (здебільшого поряд з
російською) – 23 %, у трудових колективах – 10,6 %, в офіційно#діловій
сфері – 10 %. В той же час з українським етносом себе ідентифікували
45,5 % одеситів, з російським – 44 %, з єврейським – 4 %, з болгарським –
1,7 %, з вірменським – 0,9 %, з молдовським чи румунським – 0,6 %, з
білоруським, гагаузьким, грецьким, грузинським, циганським,
татарським, азербайджанським, польським, німецьким, чеченським,
корейським, чеським та деякими іншими етносами –  3,3 %. Російську мову
назвали рідною 77,5 % опитаних одеситів, українську – 16 %, інші мови –
6,5 %.
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Вивчення одеськими лінгвістами мовної ситуації в Одесі на початку
ХХІ століття дозволяє говорити про існування у місті  білінгвізму. 759 (9,5
%) респондентів рідними назвали дві мови. Двомовність, яка передбачає
володіння обома мовами як рідними, отримала назву повного білінгвізму.
Треба відзначити, що, за даними анкет, однією з двох рідних мов завжди
називається російська. Основними варіантами повного білінгвізму серед
одеситів є українсько#російський і російсько#український білінгвізм.
Більшість населення Одеси є носіями неповного українсько#російського і
російсько#українського білінгвізму. Про це свідчать результати
самооцінки одеситами рівня свого володіння російською та українською
мовами.

Про добре розуміння російської мови заявили 7.820 (97,8 %) опитуваних
і майже така ж кількість одеситів вважає, що вільно розмовляє російською
мовою (7.740 осіб – 96,8 %). Добре розуміють українську мову 4.417 (55,2 %)
респондентів, а можуть вільно спілкуватися українською мовою 3.879 осіб
(48,5 %). Ці показники перевищують дані про кількість осіб, які назвали
себе українцями, і набагато більші, ніж показники кількості одеситів, які
назвали українську мову рідною. Труднощі з розумінням української мови
засвідчили 2.240 (28 %) опитуваних, незадовільне володіння – 2.885 (36 %).
Тільки 1.343 (16,8 %) респонденти вказали на повне чи незадовільне
розуміння української мови, а 1.236 (15,5 %) – практично повну
необізнаність з українською мовою.

У сучасній Одесі білінгвізм притаманний як неросійському, так і
неукраїнському населенню. Це болгарсько#російський, вірмено#
російський, молдавсько#російський, гагаузько#російський, цигансько#
російський мовний сектори. В їхніх межах чітко розрізнються сфери
спілкування рідною і українською чи російською мовами. Їх представники
частіше в сім’ї спілкуються рідною, а в побутовій сфері, на роботі, в
державних установах –  російською мовою.

Таким чином, в Одесі багатомовність функціонує в українсько#
російському, російсько#українському, єврейсько#українсько#російському,
єврейсько#російському та російсько#єврейському варіантах. І російською,
і українською мовами відбувається родинне спілкування 12 % одеситів,
побутове – 23 %, в робочих колективах – 10,6 %, офіційне – 10%. 35 – 40 %
одеситів – носії змішаного, прихованого російсько#українського
білінгвізму. Ці люди, хоча й надають перевагу російській, але ж добре
розуміють українську мову. Необхідно зазначити, що культурна вага
української мови в Одесі завжди була питомою, оскільки основу
робітничого класу, а частково і середнього, становили вихідці з
українських сіл. Проте тривала імперська русифікаторська політика за
умов багатонаціонального складу населення Одещини підвищила роль
російської мови як мови міжнаціонального спілкування  та зумовила її
приорітет в усіх сферах життя Одеси.
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Отже, можна дійти висновку, що за роки української незалежності
істотних змін у мовній ситуації, котра склалася в Одесі, не відбулося. Не
варто їх очікувати й у найближчі роки. Політологи та соціолінгвісти
кваліфікують мову одеситів як біцентричну польову структуру з
обсяжною зоною перетину російського та українського мовних центрів,
на периферії якої перебувають мови. Така структурна організація мовної
системи передбачає високий рівень толерантності, взаємозв’язок і
взаємопроникнення співіснуючих на одній території мов.

 Усі функціонуючі в Одесі мови мають зони перетину, насамперед, з
російською, а деякі – з українською мовою. Ця тенденція навряд чи
зміниться, враховуючи те, що в останнє десятиріччя дуже високим є
відсоток неукраїномовних мігрантів (майже 35 %). Так, вірмено#
азербайджанський та грузино#абхазький конфлікти 90#х років,
спітакський землетрус, війна в Чечні відчутно вплинули на
етнонаціональну  ситуацію  в місті. Вони й досі ще підтримують цей вплив
завдяки відкритим міграційним коридорам та потенціалу відповідних
земляцтв.

Ця ситуація має тенденцію якщо й не до радикального посилення, то,
принаймні, до тривалої консервації. Так, наприклад, за рахунок біженців
з Азербайджану й Вірменії подвоїлася вірменська громада міста.
Посилення клановості у внутрішньополітичному житті Азербайджану
змушує від’їжджати звідти певну категорію етнічних азербайджанців у
пошуках зручніших, ніж на батьківщині, соціальних ніш.
Азербайджанська громада Одеси відносно невелека де#юре, але багато з
тих, хто прибув сюди за останнє десятиріччя, не має дозволу на постійне
проживання в Україні й відмовляється брати участь у будь#яких
опитуваннях, як, між іншим, і більшість чеченців, в’єтнамців, циган. Якщо
у ХVIII – ХІХ століттях Одеса формувалася як типове колоніальне місто
на зразок великих міст США за рахунок українців, росіян, болгар, греків
та представників західно#європейських націй, то сьогодні в одеському
регіоні посилилася тенденція до поповнення діаспор кавказьких народів
та формування нових для Одещини громад з південно#східної Азії та
Далекого Сходу.

Таким чином, аналіз історичних джерел мовної толерантності
потенційного електорату Півдня України на прикладі Одещини, яка є
регіональним політико#економічним лідером завдяки своєму унікальному
транзитно#транспортному розташуванню, приводить до  таких висновків:

 Одеса, як і більшість колоніальних міст світу, є окремим поліетнічним
соціумом, ступінь космополітизму якого конкретно#історично обумовлений
широкими міжнародними та міжконтинентальними контактами з
провідними країнами. Місто йде закономірним шляхом від полілінгвізму
до монолінгвізму, і забезпечити конструктивну підтримку чи прискорення
цього процесу може тільки виважена, гранично делікатна політика
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державного регулювання. Існування  поліетнічного та полілінгвістичного
міста на раніше колонізованій території свідчить як про неантагоністичний
характер співіснування багатьох етносів, так і про життєвість та
тривалість колонізаційних процесів у колоніальних містах;

 периферійні центри внаслідок природної асиміляції населення із
населенням сусідніх та навіть більш віддалених країн завжди мали
об’єктивні підстави для полілінгвізму і вимагали багатовекторності
внутрішньої політики, дефіцит якої завжди народжував не тільки
внутрішню напругу на усіх її рівнях, а й зовнішню – між сусідніми
державами;

 ринок, розвиток промисловості (на відміну від відносно замкненого
сільськогосподарського виробничого циклу) стимулювали підтримку
мовної толерантності як плати за дешеву робочу силу. Саме така дешева
сила, з огляду на співвідношення між цінами на житло, споживчі товари
тощо й розміром заробітної плати та рівнем кваліфікації робітників
промисловості, є зараз переважною в Україні. Закономірність така: чим
дешевша робоча сила, тим терпиміше до її мовних уподобань ставляться
і роботодавець, і держава;

 величезний вплив Росії на розвиток півдня України та на ситуацію у
ньому напередодні суспільно значимих подій на кшталт виборів
здійснюється північним сусідою: а) через своїх симпатиків в Україні та за
її кордонами – родинномовні діаспори в обох країнах та в усіх країнах
світу, б) через українське зросійщене земляцтво в Росії, в) через меншини,
які в обох країнах завжди звикли вважати Москву своїм природним
патроном.

Отже, Україна має багату, спільну для усієї етнополітичної
різнобарвності нашого народу, історію. Її новітні сторінки почали писатися
трохи більше дванадцяти років тому. Це достатній термін для отримання
досвіду власного державного будівництва і для визначення межі
застосування досвіду демократичних країн світу.

Попри все інше, обидва напрямки політичної діяльності споріднює
необхідність ретельного врахування регіональної специфіки розбудовчого
процесу задля послідовної демократизації суспільства, у якім мовне
питання, залежно від толерантності та поступовості його вирішення, може
перетворитися як на деструктивний, так і на творчий фактор. В цьому
зв’язку не варто перетворювати ті чі ті регіони на полігон для
випробування якихось політичних амбіцій. Одеський регіон, з цієї точки
зору, уявляється наочним прикладом еволюційного перебігу подій.



43

Конфліктність
пострадянської етнічної  ідентифікації

Олена Кривицька,
кандидат історичних наук, науковий співробітник

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень
НАН України

Національно+етнічна диференціація й ідентичність є
соціальною реальністю, але вона не лишається сталою:
національні почуття, що єднають людей у певні групи,
амбівалентні. Водночас інтенсивність цих почуттів багато в
чому залежить від політики, ступеня її відкритості стосовно
інших народів, або навпаки – від міри концентрації уваги на
власних проблемах та пошуках зовнішнього ворога, котрий нібито
несе відповідальність за негаразди якоїсь соціальної спільноти. За
певних умов (системна криза суспільства, розпад державності
тощо) відбувається політизація етнічності, яка може
використовуватися окремими політичними силами як
інструмент досягнення власних цілей. Тобто виникає феномен,
що одержав у науковій літературі назву “етнополітична
мобілізація”.

Конфліктні параметри етнополітичної мобілізації
Поняття “мобілізація” широко використовується в соціології

суспільних рухів, у політичній лексиці тощо. Цей термін підкреслює,
насамперед, активний раціональний початок руху. К. Дженкінс,
узагальнюючи тлумачення цієї категорії, визначає мобілізацію як “процес,
за допомогою якого група одержує і використовує ресурси для досягнення
поставлених цілей”. Аналіз процесу мобілізації, за К. Дженкінсом, містить
такі складові: 1) виявлення ресурсів, що є в розпорядженні групи до
початку процесу мобілізації; 2) аналіз процесу використання цих ресурсів;
3) аналіз неможливості збільшити ресурси за рахунок джерел, що
перебувають під контролем групи [1].

Отже, можна запропонувати таке визначення: етнополітична
мобілізація – це процес, за допомогою якого група, що належить до однієї
етнічної категорії, у боротьбі за політичну владу і лідерство з членами
інших етнічних груп або з державою маніпулює етнічними звичаями,
міфами, символами в політичних цілях, використовуючи їх як головний
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ресурс для того, щоб знайти спільну ідентичність і політичну організацію
групи [2].

Перший компонент у структурі етнічної мобілізації може бути
позначений, як “заклик”. Інакше кажучи, це внутрішній ресурс мобілізації.
У свою чергу, процес реалізації внутрішніх ресурсів включає такі етапи:

1. Конструювання і мобілізація “народності”;
2. Політизація етнічної спадщини;
3. “Етнічне очищення”.
Перший є відтворенням інтелектуалами, що належать до етносу,

традицій, звичаїв, мови, популяризацію їх заради відновлення етнічної
ідентичності. Наприклад, на думку багатьох дослідників, “ленінська
національна політика” радянської держави створювала передумови для
проходження цього етапу народами колишнього СРСР. Крім того, вона
нав’язувала етнічність.

Відповідно до позиції Ж. де  Воса, етнічність – це форма ідентифікації,
звернена в минуле, що втілюється в культурній традиції даної групи [3].
Знаходячи етнічну ідентичність, індивід, таким чином, знаходить і
культурно#історичну пам’ять, історичні корені, зв’язок із традицією,
відчуття наступності між поколіннями.

Слідом за відомим політологом С. Гоффманом, підкреслимо, що
національну ідентифікацію не можна трактувати тільки як “патологічний
заклик до базових інтелектів агресивного гатунку або до примітивних
захисних механізмів” – це крайня негативна форма. ”Вороги не завжди є
лише проекціями негативного досвіду особистості. Іноді вони цілком
реально існують” [4].

На етапі політизації етнічної спадщини історична спадщина етносу стає
значним політичним ресурсом. Те, що раніше було традицією, стає зброєю
в культурній та політичній боротьбі за відтворення національної
державності.

На думку Е. Сміта, “рухи, які не можуть будувати свої претензії на
існування тривалих культурних традицій, прагнуть відкрити або
“анексувати” чужу історію й культуру, щоб забезпечити собі культурну
спадщину, без якої жоден націоналізм не може здобути визнання” [5].
Отже, вишукуються глибокі історичні корені свого етносу, створюється
“героїчна історія народу”, постаті минулого стають “національними
героями”. “Етнічне очищення”, етнічну спільність, її культуру на цьому
етапі перетворюють в абсолютну цінність, яку необхідно захистити від
впливу чужих культур, тобто вона має залишатися ”чистою”.
Прихильники такої культури мають бути захищені від усього “чужого”,
що формується за допомогою образу ворога.

Відзначимо, що позитивне або негативне забарвлення образу інших
етносів завжди існувало в масовій свідомості народів. У кожній
національній свідомості складається своєрідна ієрархія образів інших
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національних спільнот. Так, на думку А. Здравомислова, російська
національна свідомість сьогодні обов’язково містить образи німців,
англійців, американців, французів, євреїв. На другому рівні національної
свідомості розташовуються народи, що проживають в Росії та в
найближчому зарубіжжі.

Однак перетворення етностереотипу на образ ворога можливе, коли
він спекулятивно використовується в політичних цілях. Не випадково,
підкреслював Е. Касиррер, “сучасні політичні міфи – це штучні витвори
умілих та спритних майстрів” [6]. Образ ворога здавна влада застосовує
для відвернення уваги невдоволених мас від неефективності державної
політики. Образ ворога – це той інструмент, що змушує людей забути про
внутрішнє невдоволення, згуртуватися навколо лідерів. Так, С. Гоффман
відзначає, що образ ворога відігравав роль інтегратора протягом усієї
історії німецького народу і державності, він  є “константою німецької
ідентичності” (і не тільки) [7]. Так само можна говорити і про історію
російської державності.

Образ зовнішнього ворога, як правило, доповнюється образом ворога
внутрішнього, що руйнує єдність суспільного “ми”. Іншими словами,
формування образу ворога – це прояв процесу архаїзації масової
свідомості і, водночас, засіб уникнути відповідальності за все, що
відбувається в соціумі. При цьому образ ворога наділяється і негативними
якостями власного етносу, від яких він ніби рятується. Така конструкція
ідентичності може виконувати компресорну функцію, тож бути наслідком
комплексу національної неповноцінності. Не випадково Д. Ростоу
відзначав, що “націоналістична риторика найчастіше звучить з вуст тих,
хто найменше впевнений у своєму почутті національної ідентичності” [8].

Образ ворога міфологічний, ефективний, тому різко обмежує
можливості раціональної поведінки, перешкоджає усвідомленню
загальних інтересів, усього, що могло б сприяти об’єднанню зусиль двох
сторін. Особливо це стосується образу етнічного ворога, оскільки основи
етнічних відносин, як не раз відзначав Л. Гумільов, лежить за межами
сфери свідомості, вона в емоціях: симпатіях – антипатіях, любові –
ненависті [9]. Акцент тут робиться винятково на протилежності, що диктує
тверду логіку однобічних дій проти ворога. Ескалація психологічної
ворожості веде до повної дегуманізації образу ворога. У цій ситуації
неможливі жодні форми співробітництва між сторонами протистояння.
Можлива, за Т. Гиббсом, тільки “війна проти всіх”.

Така логіка розвитку властива, насамперед, усім видам етнічного
націоналізму, що виступає головним агентом етнополітичної мобілізації.
Що ж саме впливає на етнічну мобілізацію? С. Олзар і Дж. Нейдж
виокремлюють чотири моменти впливу соціально#політичних змін на
процеси мобілізації:

1) урбанізація соціуму, що загострює конкуренцію між представниками
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різних етнічних груп, які переселяються в міста з районів компактного
проживання;

2) індустріалізація, що загострює етнічну конкуренцію;
3) економічний розвиток периферійних районів, зайнятих компактними

етнічними групами, як правило, створює потенціал для виникнення
етнічних рухів;

4) в умовах державного будівництва радикальна заміна політичного
статусу етносів впливає на етнічну свідомість і робить ймовірним масовий
етнополітичний рух [10].

З цього переліку зовнішніх ресурсів бачимо, що вони виникають, як
модернізація соціуму. У зв’язку з цим Е. Гобсбаум стверджує, що
“націоналістичні рухи укорінюються передусім у тих регіонах, де
модернізація вже досить себе проявила, щоб породити проблеми, але не
досить  просунулася, щоб запропонувати їхнє вирішення”.

Дружба  народів чи “офіційний націоналізм”?
В СРСР поняття “націоналізм” міцно асоціювалося з антирадянськими

рухами й ідеологіями. Воно набуло винятково негативного значення та
розглядалося тільки в складі опозиції “пролетарський інтернаціоналізм
– буржуазний націоналізм”. Вважалося, що націоналізм – це буржуазна і
дрібнобуржуазна ідеологія, політика і психологія в національному питанні.

Зрозуміло, що з такими поглядами на етнічні проблеми навряд чи
можна осягнути їхню суть. Будь#які спроби розібратися в цьому глибше
рішуче припинялися, оскільки партійна суспільна наука визначала:
“Націоналізм грунтується на визнанні пріоритету національного фактора
в суспільному розвитку над соціально#класовим” [12]. За великим
рахунком, проведення будь#яких власне етнологічних досліджень
загрожувало вченим зарахуванням до “націоналістів” з відповідними
наслідками. Наріжним каменем радянської національної політики було
сталінське визначення нації. В радянській науці ніхто так і не спробував
поставити під сумнів наукову спроможність цієї методології – ототожнення
етнічного і національного. Такий підхід визначав усю політику радянського
керівництва в сфері етнічних відносин, причому саме в ній було
продемонстровано винятковий догматизм.

Радянська національна політика була амбівалентною і внутрішньо
суперечливою, а тому приречена на невдачу. З одного боку, існувала
офіційна доктрина дружби народів СРСР, що, звичайно, не було порожнім
звуком і значно сприяло мирному співіснуванню цих народів протягом
кількох десятиліть. З іншого боку, серед малих народів руками влади
вирощувався етнічний націоналізм.

Сутність цього парадоксу полягає в тому, що керівництво СРСР
спробувало розвивати відразу дві протилежні тенденції – інтеграцію
суспільства в громадянську націю (“єдиний радянський народ”) і
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саморозвиток малих етносів, включаючи створення автономних республік.
В реалізації першої тенденції радянська влада домоглася досить

значних результатів. Дружба народів в СРСР не була фікцією. Радянська
влада створила й такий феномен, як “нова спільність”. Після розпаду СРСР
ця спільність демонструє себе не тільки в зв’язаних економіках і міцних
кордонах, але й у потужних культурних цінностях, професійних,
людських зв’язках.

Реалізація другої тенденції – це результат нерозрізнення етносу і націй
в теорії і практиці. Керівники країни “складали перелік” націй. Саме це
сприяло зростанню місцевого етнічного націоналізму. Його культивування
мало два аспекти.

Перший аспект. Те, що лишилося у спадщину на території колишнього
СРСР, є результатом штучного конструювання в країні етнічної федерації.
В основу федералізму було покладено не історично#територіальній, а
часто етнічний принцип в етнонаціоналістичному трактуванні: “одна нація
– одна держава”. В умовах етнічної строкатості це виявилося міною
уповільненої дії. Крім того, етнічне обгрунтування проведених усередині
федерації кордонів було проблематичним. Наприклад, багато автономій
конструювалося одночасно для двох народів: Кабардино#Балкарія,
Карачаєво#Черкесія, Чечено#Інгушетія та інші. Виникнення Узбекистану
і Таджикистану породило гостру колізію між узбеками й таджиками
стосовно центрів ірано#таджицької культури – Бухари і Самарканда
(населеними фактично поузбеченими таджиками). Показовим є приклад
Казахстану, де казахи складають менше 50 % населення; Татарстану, де
проживає менш 25 % татар. Дуже часто кордони проводилися
волюнтаристськи, виходячи з особистих бажань місцевих лідерів або
їхнього лобі в Москві. Саме внаслідок такого вирішення дві історично
вірменські області – Нахічевань і Нагорний Карабах опинилися в
Азербайджані. Так само створювалася Башкирська АРСР, де за
переписом 1989 року частка башкирів складала 22 % від усього населення,
а росіян – 39 %. Так була розділена між Росією й Україною колишня
Донецька область. Так само вирішувалась доля Криму  1954 року [13].

Нерідко республіки створювалися взагалі під неіснуючий етнос.
Наприклад, хакаси та алтайці сформувалися вже в радянський період,
кожен на основі кількох тюркських народів у рамках “своїх” областей. У
зв’язку з “національним розмежуванням” у Середній Азії колишні
киргизи поділилися на киргизів і казахів, а населення Туркестану, що
раніше вважало себе “єдиним тюркським” етносом, було поділене на
узбеків, киргизів, туркменів.

Крім того, внаслідок вузькополітичного бажання скрізь побачити
прогресивний розвиток, народи були поділені на “соціалістичні нації” і
“соціалістичні народності”. Було чітко визначено, який народ уже “доріс”
до власної союзної республіки, кому дозволяється мати власну автономну



48

республіку, кому – тільки автономну область, а хто може розраховувати
хіба що на округ. Отже, крім природної етнічної стратифікації всі етноси
були штучно, насильно стратифіковані керівництвом СРСР.

Другий аспект. У країні проводилася цілеспрямована політика
вирощування “національних кадрів” для керування своєю республікою
чи автономією. Ці кадри “виросли” і витіснули партійну російську еліту.
Сьогодні у всіх пострадянських державах, а також у багатьох
національних республіках РФ влада належить представникам титульного
етносу, хоча він часто є меншістю. Еліта меншин тримає курс на
етнократію.

Тим самим, під прикриттям “права на самовизначення” місцеві
політичні еліти уміло розігрували етнонаціоналістичну карту. В СРСР
яскраво проявилося те, що Б. Андерсон називає “офіційним
націоналізмом”, а Е. Гобсбаум – “урядовою перспективою” [14]. Зрештою,
горезвісне “національне питання” зруйнувало Радянський Союз,
керівництво якого багато років однією рукою вирощувало “нову історичну
спільність” під назвою “радянський народ”, а іншою штучно розвивало
народності в “соціалістичні нації”. Е. Гобсбаум стверджує, що
комуністичний режим свідомо створював територіальні національно#
адміністративні одиниці там, де їх не існувало [15]. Тобто офіційна
державна влада проводила унікальну політику культивування
етнонаціоналізму. Радянське керівництво фактично викувало зброю для
знищення СРСР. Цікаво, що американський вчений Р. Пайпс ще 1976 року
на міжнародній конференції “Національності і націоналізм в СРСР”
несподівано для колег передбачив майбутній розпад СРСР саме з етнічних
причин [16].

Деструктивний потенціал етнократії дається взнаки й після розпаду
СРСР. Досить згадати Латвію, Естонію, а в деяких проявах суспільного
життя – й Україну.

Однак процес державного, національного будівництва на руїнах СРСР
не обов’язково призводить до конфліктів. Питання полягає в тому, які
чинники необхідні для створення стійкої рівноваги в суспільстві. Проблеми
етноконфліктів відображені у трьох теоріях, але всі вони не спрацьовують
у пострадянському просторі.

І. За “Тріадою Р. Брубейкера” [17] посиленню ризику етноконфліктів,
сприяє поєднання трьох чинників:

 суспільство, що націоналізується, яке  недавно здобуло незалежність;
  проживання на території держав меншин, що бояться стати

маргіналізованими;
 зв’язок меншин певної держави з діаспорою в інших державах.
ІІ. Теорія “морозильної камери” [18] виходить з того, що Радянський

Союз штучно “заморозив” національні прагнення, і коли радянська
система різко стиснулася, приховані національні рухи вийшли на
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поверхню політичного процесу. Прихильники цієї теорії вбачають причину
розпаду СРСР в національних рухах. Хоча в багатьох випадках (Середня
Азія) було б правомірно розглядати національні рухи як наслідок розпаду
СРСР.

ІІІ. Концепція етнопідприємництва. Згідно з нею, національна
мобілізація – це результат агітації етнопідпримців, яким була необхідна
легітимізація політичних претензій. Але ця теорія не бере до уваги те, що
в пострадянських республіках етнопідприємництво процвітало дуже
недовго і в більшості випадків зазнало краху. Росія, Україна, Білорусь
структурно неприйнятні для етнопідприємництва, а національні рухи цих
республік перебували в опозиції до влади. В Грузії, Азербайджані
етнопідприємці спочатку мали успіх, але незабаром були витіснені іншими
політичними силами, що спиралися не тільки на етнічний ресурс. У
більшості автономних республік СРСР (за винятком Абхазії, Чечні,
Північної Осетії) етнопідприємці були не в змозі захопити владу. Тобто,
стратегія етномобілізації виявилася неефективною.

Після краху державної монополії на владу, що забезпечувала мир у
регіонах, де було змішано різні етноси та релігійні конфесії, національні
підприємці поступилися апаратникам, які прийшли до влади. Ось чому в
пошуках причинних зв’язків, що пов’язують конфліктні ситуації в
етносфері, необхідно враховувати чинник “місцевого”: місцеві традиції,
історію, досвід розв’язання етнічних суперечок. На думку німецького
дослідника К. Цюрхера, місцеві локальні інститути спроможні виступати
в якості посередників при розв’язанні конфліктів, забезпечуючи рівновагу.
Безумовно, місцеві інститути спроможні не допустити й потенційного
насильства. Серед їхніх важелів найефективнішими є:

 використання джерел соціального впливу, які, у випадку безсилля
держави, можуть виступити як посередники між етнічними групами
(наприклад, духівництво);

 неформальні угоди про поділ влади, що можуть збалансувати
суперництво етнічних груп у боротьбі за владу;

 формальні угоди про поділ влади.
Пострадянські держави є мультикультурними. Для підтримання

рівноваги потрібні інститути, що будуть її забезпечувати та запобігати
культурній уніфікації. Цікаво, що й сам мультикультуризм містить у собі
вирішення проблем. Так, у північнокавказьких республіках після розпаду
СРСР 1991 року зуміли запобігти трансформації потенційних конфліктів
шляхом саморегулювання місцевих інститутів. Велику роль у створенні
комунікаційних каналів для вирішення конфліктних ситуацій зіграло
духівництво, інститут “старійшин”, як це було в Дагестані та Кабардино#
Балкарії.

Політики нових держав повинні враховувати, що швидкі реформи,
зміна еліт, проблеми приватизації підприємств, паюванням орних земель
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в поліетнічному суспільстві можуть створювати ситуацію серйозних
ризиків.

Пострадянська етнізація: конфлікт ідентичності
Безуспішні спроби останніх років ХХ століття витіснити етнічність

громадськістю призвели до того, що нішу національної ідентичності займає
етнічна ідентичність.

Згадаймо, якою ейфорією супроводжувалося національне будівництво,
що розгорнулося на азійському та африканському континентах у
50 – 60#их роках минулого стліття. У цьому зв’язку дуже показовим був
ентузіазм Д. Неру в справі “відкриття Індії”. Але ж іноді модернізація
суспільства не тільки не сприяє бажаному прогресові, а й може створити
широкий спектр руйнівних реакцій, що загрожують порушенням
ідентичності індивідів. Так, в останні роки гіпертрофована етнічність
“нових націй” витіснила нав’язувану згори громадянську ідентичність та
породила “етнонацію” – сурогат класичної європейської нації, тобто
політизований етнос. Поліетнічні країни, у яких народжувалися такі нації,
підлягали демонтажу.

Справді, у політичному суспільстві активність етнонаціоналістів
об’єктивно націлена на сецесію та міжетнічні конфлікти. Як тільки
поліетнічна система набуває змісту “багатонаціональної держави” (як це
було в СРСР), вона приречена на постійну боротьбу з відцентровими
внутрісистемними силами, дія яких може призвести до розпаду держави.
Лідери етнонацій прагнуть до сецесії і створення власної “національної
держави”. “Утворення національної держави є тенденцією вічного
національного руху” [19].

Процес руйнування поліетнічної держави юридично обгрунтовується
правом націй на самовизначення. В результаті виникає практично
нерозвинуте юридичне протиріччя між принципами самовизначення і
територіальної цілісності. На практиці виявилося, що самовизначення
одного народу може відбуватися лише за рахунок обмеження прав інших
народів. Е. Гобсбаум підкреслює, що “створення однорідної національної
держави є метою, яку можуть здійснити тільки варвари” [20]. Що
принципово, етносепаратизм тлумачиться не тільки в корисливих
інтересах політиків, а й в інтересах економічних еліт. Усе це, безумовно,
відбувається в дійсності. Так, Д. Горовітц заперечує “економічне”
пояснення етнічної конфліктності. На його думку, “економічний антагонізм
більш пояснює етнічний конфлікт угорі, ніж внизу “соціальної піраміди”
[21].

Етнонація – це ще не нація, а етнос, що прийшов у політику. Втілити ж
у життя ідею нації можна лише одним способом – створити “свою”
державність. Тоді титульний етнос поєднується з державою і остаточно
перетворюється на націю. При цьому етнос, що прагнув до сецесії, зараз
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прагне гомогенізувати “власну” державу і не допустити сепаратизму.
Встановлюється політичний режим його повного панування з
дискримінацією меншин – тобто етнократія. Такий тип держави будується
на основі етнонаціоналістичної концепції, згідно з якою держава
створюється одним етносом, що домінує на певній території. Права інших
етнічних груп можуть формально визнаватися, але вони розглядаються
як “гості”, по відношенню до яких “державний “ етнос може вести
толерантну політику тільки за умови виконання ряду його вимог.

Характерно, що в таких випадках може виникати ланцюгова реакція.
Наприклад, спочатку Грузія прагнула вийти зі складу СРСР, потім уже
саме тбіліське керівництво повело боротьбу із сепаратизмом в Абхазії,
Південній Осетії, Аджарії. Після цього влада Абхазії намагається
побудувати “чисто абхазьке” суспільство, виганяє грузинів, починає
утискувати росіян, вірменів.

Отже, між етнократією і націобудівництвом не спостерігається
принципової різниці. В обох випадках йдеться про етнічну гомогенізацію.

Характерним для другої половини ХХ століття став феномен
агресивної політизованої етнічності. Очевидно, він супроводжуватиме нас
й у ХХІ столітті. На думку Д. Мойнихана, цей феномен створює ситуацію
справжнього “пандемоніуму” [22].

Агресивна форма політизованої етнічності затьмарила життя багатьох
країн. За ознакою етнічної належності люди почали вбивати одне одного.
Наведемо число вбитих у деяких етнічних війнах: Філіпіни – 120 тисяч
чоловік, Шрі#Ланка – 25 тисяч чоловік, Боснія і Герцоговина – 200 тисяч
чоловік [23].

Від середини 80#х років хвиля “етнічного ренесансу” охопила СРСР:
Якутськ, Алма#Ата, Карабах, Сумгаїт, Тбілісі, Крим, Баку, Фергана,
Осетія, Придністров’я, Чечня… Етнічний націоналізм, як наслідок
посткомуністичної ідентифікації, побутує і в пострадянських країнах,
набираючи різних форм. Треба визнати, що спадщину останніх десятиліть
ХХ століття у вигляді “національного питання” беремо із собою у ХХІ
століття. Принаймні, поки що не маємо підстав думати, що вдалося хоч
якось приборкати етнічний радикалізм, який вимагає “привести у
відповідність” політичні й етнічні кордони (незалежно від того, чи
змінюються при цьому ті та інші).

Активність екстремістських організацій, агресивний етнічний
радикалізм, етносепаратизм, сецесія, міжетнічні конфлікти самі по собі –
це лише соціальний феномен. Деструктивність не притаманна етносові
одвіку. Феномен етнічної деструктивності – феномен історичний. Він
виникає на певному етапі історичного процесу. Виявляється, що абсолютна
більшість проблем сучасного суспільства в етносфері безпосередньо
пов’язана з націобудівництвом. У ході його виникає конфлікт
ідентичностей. Очевидно, що в ситуації такого конфлікту люди фактично
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стають маргіналами, опинившись у проміжному стані між неналежністю
до свого етносу і належністю до нації, що вибудовується. Індивіди змушені
вибирати між двома ідентичностями, а це нерідко може призвести до
агресії, радикалізму в рішеннях. Активізується своєрідний механізм
етнічного самозбереження, різко зростає рівень етнічної свідомості. За цих
умов політика націобудівництва однозначно сприймається як асиміляція
і етноцид.

Процеси деетнізації та акультурації, що розгортаються в процесі
національного відродження, неминуче зіштовхуються з могутньою
протидією. Так в ході внутріособистісної  колізії нагромаджується
потенціал етнічної деструктивності. Крім того, завжди знаходяться лідери,
що політично організують стихійний процес та використовують
деструктивний потенціал в своїх цілях. В етнічності виникає політична
функція, етнос виходить в політичну площину суб’єктом політики.

Глибинне джерело етнічного радикалізму пов’язане з виникненням на
певному етапі протиріччя між етнічними та політичними принципами
структуризації соціосфери. Саме тому етнічна деструктивність, власне
кажучи, є “етнічною”, а етнополітичний конфлікт – саме
“етнополітичним”: еліта в ході цього конфлікту може прагнути до мети,
далекої від “етнічних” проблем, але використовувати для її досягнення
саме етнічні проблеми.

Щодо етнічного радикалізму, то він проявляється у формі
етносепаратизму, юніонізму та, власне, в міжетнічних конфліктах. Між
його різновидами простежується певна єдність.

По#перше, сепаратисти та юніоністи апелюють до етнічної ідентичності.
Протистояння будується на використанні шовіністичного гасла “ми –
вони”. У цьому випадку ворогом стає не поліетнічна держава, а домінуючий
етнос. Ось чому громадянська нація не може бути створена на порожньому
місці, нові цінності виникають не з повітря. Тому націобудівництво
припускає акультурацію етнічної меншини шляхом впровадження
культурних цінностей домінуючого етносу.

У результаті націобудівництва більш за все деетнізується
державостворюючий етнос, що є своєрідним донором. Однак, “малі” народи
все одно сприймають створення громадянської нації як “асиміляцію”
“старшим братом”. Природно, що такі настрої посилено культивуються і
підігріваються радикальними лідерами, які використовують
деструктивний потенціал у своїх інтересах. В результаті етносецесійний
конфлікт завжди переходить в кофлікт міжетнічний (вірмени і
азербайджанці в Нагорному Карабасі, абхази і грузини в Абхазії, чеченці
і росіяни в Чечні).

По#друге, етнорадикалізм, як власне міжетнічний конфлікт, може
також виникати внаслідок політики націобудівництва. Він не може
з’явитися просто через етнічні розходження. Для цього потрібно, щоб
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заздалегідь нагромаджувався деструктивний потенціал етнічності у
представників, що населяють поліетнічну державу. Як правило, це реакція
у відповідь на спроби центру штучно утворити єдину націю, а також на
перетворення етносів у етнонації з етнонаціоналістичною свідомістю.
Етнонації, як етноси, що стали політичними суб’єктами, вступають у
боротьбу між собою за право на монополію вважатися нацією, а фактично
– за статус “титульного” етносу (у масштабах усієї країни або її окремих
частин) і реалізацію права на власну державу.

Будь#який етнічний конфлікт – війна тамилів у Шрі#Ланці, осетино#
інгушський конфлікт за Приміський район у Північній Осетії тощо – все
це, по суті, боротьба націоналістичних еліт за свою етнократичну
державність або автономію, у якій місця “чужинцям” немає. Агресивні дії
спрямовуються на інший етнос, тому що він є “зайвим елементом” у
створюваній етнократичній політичній системі. Відбувається ніби
інтерференція двох причин – глибинного конфлікту ідентичностей, що
виникає в результаті націєбудівництва і деетнізації, і неминуче присутньої
в будь#якій поліетнічній державі етнічної стратифікації. Такого роду
інтерференція різко збільшує потенціал етнічної деструктивності.

Отже, прояви етнічної деструктивності (етнорадикалізм, етно# і
міжетнічні конфлікти) підтверджують єдину природу цих суспільних
явищ кінця ХХ – початку ХХІ століття.

Керуючись цією тезою та враховуючи численні дослідження генези й
розвитку деструктивних етнополітичних феноменів, у тому числі й на
теренах колишнього СРСР, процес розгортання етнічної деструктивності
можна принципово поділити на послідовні етапи:

1) відродження рідної мови та елементів етнічної культури;
2) зміцнення почуття етнічної спільності, нарощування етнічної

ідентичності;
3) етнічне самоствердження через посилення етноцентризму і

формування етнонаціоналістичних політичних організацій;
4) “мовна суверенізація” і витіснення інших мов, у тому числі за

допомогою законодавчих механізмів;
5)  активне відторгнення всього чужого, створення “образу ворога” в

особі метрополії і “п’ятої колони” з представників іншого етносу,
перетворення етноцентризму на шовінізм і перехід етнонаціоналізму в
стадію радикалізму;

6) формування конкретних цілей боротьби – від нетериторіальної
культурної автономії до повної державної незалежності;

7) “війна законів” з центральною владою, економічна суверенізація;
8) здійснення фактичної суверенізації контрольованої території,

звернення до міжнародних інститутів у пошуках визнання і підтримки
свого права на самовизначення;

9) проголошення повної незалежності, націоналізація державного
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майна; юридична суверенізація;
10) створення етнократичної моделі політичної системи.
Цю схему можна накласти практично на будь#яку ситуацію

етнополітичної напруженості із врахуванням конкретно#історичного
етапу, в тому числі на пострадянський розвиток колишніх республік СРСР.

Отже, головна тенденція посткомуністичної етнічної ідентичності являє
собою політичну лінію на повну правову і економічну суверенізацію,
створення власної „національної” держави.
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Демократичні перетворення в країні
Діалектичні і соціально%психологічні аспекти
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завідуючий лабораторією соціальної психології
Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України

У статті йдеться про механізми переходу суспільства від
тоталітарного до демократичного режиму та про соціально+
психологічні явища, які супроводжують цю трансформацію.
Знання таких механізмів дозволяє якщо не уникати кризових
явищ, то хоча б  істотно їх послаблювати. В науковій літературі
зустрічається аналіз цієї проблеми, наприклад [1].

І
Спочатку –  про філософсько#діалектичне осмислення перехідного

процесу. Відомо, що суспільство структурується за соціальними
інституціями у сферах політики, економіки, культури, освіти, родини й
релігії (перелічені поняття є видовими відносно родового “соціальний”)
[2], і що йдеться про трансформацію цих інституцій. Тобто про
трансформацію відповідного законодавчого забезпечення при переході від
тоталітарно#комуністичного до радикально#демократичного режиму.
Механізм діалектичного розвитку системи будь#якої природи полягає у
розв’язанні суперечності між певними протилежностями (у нашому
випадку – між правовими настановами тоталітарного і демократичного
режимів). Процес розвитку явищ різної природи, зокрема – соціальної,
відбувається поступово, з можливими якісними стрибками, з переривами
неперервності згідно з законом діалектики єдності і боротьби
протилежностей. Цей процес розвитку зображується вузловою лінією
відношень мір таких протилежностей, а поступовий або стрибкоподібний
хід розвитку зумовлений, відповідно, неантагоністичною або
антагоністичною природою пар цих протилежностей [3; 4].

У випадку неантагоністичної природи пари протилежностей розвиток
явища відбувається поступово, еволюційно, а у випадку антагоністичної
їх природи – стрибкоподібно, революційно. Наприклад, розвиток
суспільств з тоталітарним режимом посткомуністичних країн змінювався
спочатку в межах цих режимів еволюційно, потім відбувся революційний
переворот (стрибок) з заміною тоталітарних режимів на демократичні, і,
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нарешті, розвиток цих країн увійшов у еволюційне русло демократичних
змін за нових режимів. Цей процес відображає гегелівська вузлова лінія
відношень мір антагоністично протилежних ідеологій і відповідних їм
режимів.

В поняття “режим” вкладається смисл основного закону країни
(конституції) й нормативно#правової бази політичного ладу,
структурованих за вказаними раніше соціальними інституціями. Розвиток
останніх відбувається на основі розв’язання суперечностей
антагоністичних і неантагоністичних протилежностей – принципів
організації державного ладу й економічних відносин. Під революцією в
даному випадку розуміємо заміну конституції тоталітарного режиму на
конституцію режиму демократичного, а до і після революції відбувається
еволюційний розвиток суспільства в межах однієї, а потім іншої
конституції відповідно. Розподілені за соціальними інституціями статті
конституцій (і кодекси законів, що їх деталізують) можуть відображати
принципи антагоністичні (скажімо, непоєднувані принципи командно#
адміністративної і ринкової економіки) або неантагоністичні (скажімо,
поєднувані принципи одночасно бюджетного і благодійного фінансування
певного заходу).

Антагоністичні принципи відображені переважно в політичній та
економічній соціальних інституціях, і це означає, що соціальна революція
передбачає зміну політичного й економічного ладу держави при заміні
тоталітарного режиму на демократичний або навпаки.

Під час революційних перетворень суспільство розколюється на
прихильників однієї чи другої з двох антагоністичних ідеологій, і, в
залежності від співвідношення прихильників, перемагає певна політична
система. Скажімо, успішний перехід від тоталітарного до демократичного
режиму зумовлений переконанням більшості громадян у справедливості
й ефективності нової демократичної конституції та всього законодавства.
Тому постає проблема оптимальної реалізації революційних перетворень
без агресивного протистояння прихильників старого й нового ладу, без
громадянської війни, тобто не так, як то було внаслідок жовтневої
революції 1917 року в Росії.

Нині подібне революційне реформування політичної й економічної
систем дістало назву “шокової терапії”, оскільки несумісність принципів
дії старої і нової систем потребує якнайшвидшої заміни однієї іншою.
(Відомий американський політолог З. Бжезинський, пояснюючи явище
“шокової терапії”, порівнював революційний перехід у суспільстві з
переведенням автомобільного руху з лівостороннього на правосторонній:
старі правила дорожнього руху замінюються новими і в найкоротший
термін. Психологічно громадяни не встигають адаптуватися до нових
правил і переживають стан “шоку”. В іншому випадку поступове,
“еволюційне” впровадження нових, несумісних із старими, правил,



58

скажімо, переведення спочатку автобусів на правосторонній рух, пізніше
– тролейбусів, ще пізніше – вантажівок і так далі, призведе до
дезорганізації дорожнього руху, транспортних аварій, що в нашій країні
помилково називають “шоковою терапією”).

За правилами “шокової терапії” в більшості центрально# і
східноєвропейських посткомуністичних країн реформовано, насамперед,
політичну й економічну соціальні інституції. Всупереч цим правилам пішли
в Україні (відмовились від “шокової терапії” і розтягнули докорінну зміну
політико#економічних систем на багато років, причому влада помилково
вважає, що завдяки цьому країна стала на еволюційний шлях
перетворення планово#тоталітарної на радикально#демократичну
систему).

Підкреслимо, що еволюційні й революційні зміни зумовлені
неантагоністичністю й антагоністичністю протилежностей, а не швидкістю
суспільних перетворень: можливі тривалі революційні “стрибкоподібні”
перетворення з паралельним існуванням несумісних положень старого й
нового законодавств, як це сталося в Україні (наприклад, щодо проблеми
ціноутворення: в радянські часи ціни на нерухомість визначав Держкомцін
при Раді Міністрів СРСР, а після переходу до ринкової економіки ціни
визначають попит і пропозиція на товари. Державні об’єкти нерухомості і
нині приватизуються за безцінь, за радянськими цінами, через бюро
технічної інвентаризації (БТІ), а реалізуються за набагато вищими
ринковими цінами), і короткочасні, “шокові”, як було у Німеччині, або
трохи триваліші (Польща, Естонія) з радикальною заміною старого
законодавства новим.

При зміні антагоністичних режимів виключається або мінімізується так
званий “перехідний” період – період зміни несумісних законодавств: не
можуть одночасно існувати правові закони тоталітарного і демократичного
режимів, ринкова і неринкова економіка, приватна і загальнонародна
власність, ринкове і адміністративне ціноутворення тощо. Звідси випливає
висновок, що вибір шляху соціально#політичного перетворення в країні –
еволюційний чи революційний – не залежить від волі і бажання людей.

У випадку так званого “еволюційного” перетворення політичної й
економічної соціальних інституцій у перехідній стрибкоподібній фазі
реформування (що суперечить законам діалектики), внаслідок
невизначеності або навмисного спотворення тоталітарного законодавства
на користь колишніх розпорядників народної власності, дезорганізується
політичне життя, руйнується господарство країни, виникає “тіньова
економіка”, “прихватизуються” нерухомість і засоби виробництва,
процвітають корупція, хабарництво, організована злочинність тощо.

Щоб уникнути таких явищ, у більшості посткомуністичних країн
демократична влада приймала закон про “люстрацію” (очищення), за яким
колишні розпорядники загальнонародної власності тимчасово, до десяти



59

років, усувалися від реформістських процесів шляхом заборони їм
посідати в бюджетних структурах будь#які керівні пости.

Демократія, як політичний принцип народовладдя, всебічно вивчена
правознавством. Її основні риси такі: структура влади у формі стримувань
і противаг законодавчої, виконавчої і судової її гілок; плюралізм ідейно#
політичних спрямувань, багатопартійність; легітимність опозиції у
парламенті; всенародне обрання центральних і місцевих органів влади та
їх звітність перед електоратом; управління влади суспільством через
референдуми; гласність діяльності владних структур та подання
політичної й іншої інформації у ЗМІ; висловлення протестів у формі
пікетів, мітингів, демонстрацій тощо. Принцип тоталітаризму має
відповідний комплекс антагоністичних, несумісних з демократією позицій.
За тоталітарного режиму участь народу у формуванні та контролі
діяльності влади мінімальна.

Населення України, як частина “радянського народу” з низькою
національною ментальністю, самосвідомістю і слабкою національно
свідомою елітою, на відміну від європейських посткомуністичних країн,
слабо підтримало національно#демократичний рух, в результаті чого при
владі від низу до гори здебільш залишилися колишні керівники
тоталітарного режиму, які розподілили народну власність на свою користь.
Внаслідок такої “прихватизації” населення поділилося на незначний
прошарок надбагатих (“олігархів”) та абсолютну більшість понадбідних
громадян. Так званий середній клас незначний. В результаті рівень життя
в Україні як мінімум на порядок нижчий, ніж в інших посткомуністичних
країнах Європи.

ІІ
Розглянемо трансформацію суспільства, а разом з нею і трансформацію

ментальності населення при зміні форм політичного й економічного ладу
з тоталітарного на демократичний. Під ментальністю громадянина
розуміємо комплекс соціально#політичних настанов певної ідеології, а під
ментальністю населення – розподіл та інтеграцію індивідуальних
ментальностей щодо політичних настанов (позицій) його громадян. За
розроблюваною нами регулятивно%детерміністською теорією
особистості, інваріантні детерміністський і регулятивний параметри
соціальних суб’єктів (особистості, осередку, організації тощо) стосовно
особистості суть біо%, психо% і соціогенні потреби та соціальні настанови
[5 – 7]. Згідно з теорією систем, об’єктом дослідження є система
“особистість – суспільство (соціальне середовище)”, цілісність якої
забезпечується спряженням регулятивних і детерміністських параметрів
особистості з матеріальними й інформаційно#ідеальними (духовними)
цінностями середовища.

Людина як біо#соціальна істота має природжені і набуті властивості.
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До останніх належать соціогенні потреби та соціальні настанови, а також
набуті специфічні властивості – риси характеру, життєва і професійна
компетентність, гендерні характеристики тощо. У формуванні цих
властивостей полягає соціалізація особистості у всіх соціальних
інституціях (зауважимо, що існує розбіжність у тлумаченні терміна
“соціальна настанова”; у цьому контексті остання визначається як “будь#
яке особисте переконання, набуте в результаті соціалізації” [8]; в іншому
тлумаченні цей термін виражає налаштованість, тенденцію, готовність
особи поводитися стосовно інших певним чином; додамо: згідно з набутими
переконаннями).

Особливо важливим для розв’язання завдань трансформації
ментальності молоді при зміні тоталітарної на демократичну ідеологію є
формування соціальних настанов – формальних і неформальних
нормативних принципів діяльності, світоглядних орієнтирів.
Інтеріоризований особистістю принцип, яким вона керується у своїй
діяльнності щодо задоволення потреб, будемо називати соціальною
настановою, а якщо вона стосується політичної сфери, то політичною
настановою. В залежності від типу інтеріоризованої політичної настанови
особистість дотримується тих чи інших позицій щодо формування і дії
політичної влади, ідентифікує себе з відповідною політичною партією. Але
зауважимо, що програми цих партій неантагоністичні в межах однієї з
двох антагоністичних ідеологій – демократичної чи тоталітарної.

Важливим показником соціальної політичної настанови є інтенсивність
переконання в справедливості засвоєної настанови і дотримання її на
практиці. Високий ступінь переконань населення в політичних настановах
демократичного режиму свідчить про консолідацію суспільства, його
стабільність, національно#патріотичну ментальність. У випадку
невисокого рівня інтенсивності переконань при зміні одних політичних
настанов у суспільстві на протилежні (антагоністичні), особистість,
адаптуючись до нових настанов, відносно легко їх інтеріоризує,
переорієнтовується на нові ідеологічні цінності. Так буває з молоддю, яка
досить легко сприймає демократичні настанови. А старше покоління, якщо
порівнювати з молодим, переважно не змінює своїх політичних настанов,
залишаючись на позиціях старої ідеології.

ІІІ
Зазначимо, що зараз в комуністичній ідеології спостерігається відхід

від комуністичного принципу загальнонародної власності. Це пов’язано з
тим, що економіка, вибудована за комуністичною ідеологією, не стала
конкурентоспроможною з ринковою економікою, оскільки остання
функціонує на засадах законів вартості, виражених в об’єктивному
показнику твердої валюти. За командно#адміністративного режиму блага
розподілялись, обмінювались, споживалися суб’єктивно, оскільки
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можливість здійснення цих операцій об’єктивно унеможливлюється
принципом загальнонародної власності на землю, надра, нерухомість,
засоби виробництва тощо. Саме тому Китай трансформує планово#
адміністративну економіку в ринкову в рамках тоталітарного політичного
режиму засобами диктатури комуністичної партії: фактично це
диктаторський спосіб проведення “шокової терапії” в економіці країни. І
такий “командно#адміністративний” спосіб переходу до ринкової
економіки слід розцінювати як позитивний, оскільки процеси приватизації
і встановлення ринкових відносин відбуваються організовано, за
заздалегідь розробленою програмою, без матеріальних втрат, з
недопущенням зловживань, корупції, злочинності і досить швидко, хоча
з позиції демократичної ідеології – з порушенням прав людини.

Зауважимо, що в країнах з антагоністичними ідеологіями протилежно
розцінюються права людини та їх порушення: те, що вважається
правозаконним з позиції тоталітарної ідеології, є порушенням прав
людини з позиції демократичної ідеології. Саме таку ситуацію
спостерігаємо у Північній і Південній Кореї: у першій переслідуються носії
демократичної капіталістичної ідеології, а в другій – носії тоталітарної
комуністичної ідеології. Дисиденти антагоністичних ідеологій у кожній
країні трактують такі переслідування як порушення прав людини.

Узагальнюючи такий спосіб (шляхом диктатури) революційного
перетворення економічної соціальної інституції в країні, можна
стверджувати, що оптимальним способом зміни антагоністичних
законодавств у суспільстві, тобто революцію, можна здійснити тільки за
допомогою механізму диктатури, хоча диктатором може виступати як
окрема особа  (Піночет у Чилі), так і політична партія (компартія у Китаї),
після чого влада має бути передана представницьким органам. Але після
проведення демократичних реформ за допомогою механізму диктатури
немає гарантії передачі влади демократичним органам управління
державою. Перехід від тоталітарного до демократичного ладу в
посткомуністичних країнах Центрально#Східної Європи теж можна
трактувати як трансформацію шляхом диктатури демократичних
політичних сил: адже запровадження демократичною владою закону
“люстрації” стосовно представників тоталітарного режиму означає, з їх
точки зору, порушення прав людини.

IV
В Україні об’єднання Рух, як національно#демократичний рух народу,

не був досить потужно підтриманий, внаслідок чого “рухівці” не прийшли
до влади, і політичні та економічні реформи шляхом “шокової терапії” не
відбулися. Наслідком цього є те, що й по дванадцяти роках незалежності
міжнародне співтовариство не визнає Україну демократичною державою
з ринковою економікою, де дотримуються прав людини. Цей період
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загострень і хаосу, що супроводжує розподіл загальнонародної власності
на нерухомість і засоби виробництва між колишніми її розпорядниками
командно#адміністративним способом (“законна прихватизація”),
прийнято називати “перехідним”, хоча така “революція” суперечить
законам діалектики.

Спроба розподілити загальнонародну власність рівноцінно між
громадянами за врученими їм ваучерами призвела до повного
розчарування і викликала незадоволення серед населення, оскільки
ваучери свідомо забезпечувались нерентабельними або збанкрутілими
підприємствами, тобто були свідомо знецінені, а рентабельні підприємства
розподілялись чиновниками між собою та колишніми розпорядниками
державної власності замість реалізації їх з аукціону. Виручені
надприбутки переведені в закордонні банки. Фінансів же на забезпечення
населення прожитковим мінімумом не вистачає. Таке становище в країні
сприяє поширенню злочинності, корупції, вбивств на замовлення, рекету
тощо. Через невизначеність результатів “перехідного періоду” в
реформуванні економіки інші держави дистанціюються від України,
утримуються від інвестування її економіки, вичікують з рішенням щодо
інтеграції України в Європейські структури.

V
Поставимо запитання: чому так сталося, що Україна, найбагатша за

природними ресурсами, з найпотужнішим аграрним і промисловим
секторами та інтелектуальним потенціалом країна серед усіх
посткомуністичних країн, є найбіднішою і перебуває серед останніх щодо
темпів і ефективності проведення політичних та економічних реформ?

Ефективність проведення реформ залежить від ментальності та
консолідації населення. В нині незалежних пострадянських європейських
країнах населення за ментальністю поділилося на національно свідому
частину, що тяжіє до зміцнення державності, захисту національних
інтересів, і на частину, що в умовах злиденного життя воліє повернутися
до радянських часів, до того життєвого рівня, який був за тоталітарного
режиму.

За наявності більш#менш потужної національно свідомої еліти, яка
вболіває за інтереси держави, населення кожної, скажімо, з
прибалтійських держав, підтримало національно#демократичні рухи і
привело їх до влади. В цих країнах демократичні закони приймали
демократичні парламенти, обрані демократичним електоратом. Тому
підтримані народом уряди звернули увагу, насамперед, на формування
національно свідомого електорату. Формування його відбувалося шляхом
надання громадянства національно свідомим представникам народу,
беручи до уваги те, що за радянських часів, згідно з комуністичною
ідеологією, створювався єдиний “радянський народ” шляхом переселення
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національних меншин на схід, в азійську частину СРСР, а росіян – на захід,
на території національних республік. Завдяки орієнтації на національно
свідомих громадян країнам Балтії вдалося уникнути протистояння між
антагоністичними політичними силами в державах і парламентах цих
держав, і разом з тим уникнути блокування демократичних і ринкових
реформ та здійснити їх “шоково”, за короткий час.

VI
З’ясуємо, яким характеристикам має відповідати ментальність

громадян країни для успішного проведення реформ і побудови суспільства
з гідним рівнем життя його громадян. Головні з них, що сприяють
ідентифікації жителів з громадянством певної країни і формуванню
конкурентоспроможної нації, такі:

 визнання і шанобливе ставлення до національних символів – Гімну,
Герба і Прапора (і тим самим визнання Конституції і законодавства цієї
країни, прав цієї нації);

 знання  і сприйняття історичного минулого країни, культури корінного
етносу з метою зміцнення нації;

 знання і користування державною мовою – мовою корінного етносу –
насамперед з метою консолідації громадян в націю, а також як засобу
спілкування;

 духовна єдність народу завдяки єдиній вірі, що сприяє формуванню і
зміцненню нації;

 обгрунтований мінімальний ценз осілості імігрантів в країні з метою
адаптації до соціального й етнічно#культурного середовища.

Це – принципи демократичної ідеології, які, відповідно до законів
діалектики, є антагоністичними по відношенню до радянсько#
комуністичних принципів. Що це так, можна переконатися, спостерігаючи
за відносинами депутатів партій демократичного і комуністичного
спрямувань у парламенті України.

Задамося запитанням, якій ідеології з двох антагоністичних –
тоталітарно#комуністичній чи радикально#демократичній – віддає
перевагу нинішня молодь? Відповідь дасть змогу оцінити перспективу і
стратегію розвитку українського суспільства. Розподіл відповідей молоді
на комплекс запитань соціологічної анкети, який відображає смисл
наведених характеристик громадянина, дає також уявлення про
ментальність електорату найближчого майбутнього, а, отже, і розподіл
політичних сил в парламенті й інших органах влади.

З цією метою співробітники лабораторії соціальної психології Інституту
психології ім. Г. Костюка АПН України 2001 року провели опитування
старшокласників і студентів деяких навчальних закладів Києва.
Зауважимо, що в соціологічній анкеті наведено низку пар антагоністичних
ідейно#політичних тверджень. Респондент мав вибрати те з кожної пари,
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яке відповідає його політичній позиції, оскільки антагоністичні
протилежності виключають проміжні, компромісні позиції. В разі ж
неантагоністичних суперечностей компромісні позиції можливі.

Далі в таблицях наведено результати опитування старшокласників (241
особа у середніх школах №57 і №288 та школи#інтернату для слабозорих
дітей №11) і студентів (679 осіб з факультету соціології і психології
Національного університету ім. Т. Шевченка, Київського інституту
муніципального менеджменту і бізнесу, Українського державного
університету харчових технологій, Національного педагогічного
університету ім. М. Драгоманова, Київської академії перукарського
мистецтва).

Проаналізуємо результати опитування молодих респондентів за
деякими вищенаведеними характеристиками щодо ідентифікації себе з
громадянством України.

В цілому 70 % опитаних засвідчили шанобливе ставлення до державної
символіки, трохи кращий цей показник у старшокласників. Але кожен
п’ятий студент і кожен сьомий старшокласник ставляться до державної
символіки байдуже, а кожен двадцятий – зневажливо. Такі відповіді не
властиві для молоді демократичних націй.

Важливим у становленні кожної нації має мовне питання. Насамперед
значення рідної мови корінного населення як засобу консолідації громадян
в єдиний соціальний організм поряд з використанням її як засобу
спілкування.

Щодо запитання анкети стосовно використання у побуті й державних
установах державної української мови більшість старшокласників (70 %
проти 30 %) віддають перевагу українській мові, але менше половини
студентів (тільки 39 % проти 61 %) дотримуються такої ж думки. Цей

Ваше ставлення до державної символіки:  
Прапора, Герба, Гімну України: 

Старшокл.
(% ) 

Студенти 
(% ) 

шанобливе, вони відповідають моїм переконанням; знаю 
Гімн, виконую його на урочистостях 
шанобливе, але Гімн не знаю  
зневажливе, вони не відповідають моїм переконанням 
байдуже, вони для мене нічого не значать 
інше 

49 
21 
4 
14 
9 

21 
47 
5 
19 
6 

Вашому  переконанню відповідає принцип використання в 
побуті й державних установах: 

Старшокл. 
(% ) 

Студенти 
(% ) 

державної української мови  
російської мови поряд з українською  

70 
30 

39 
61 
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результат можна пояснити тим, що молодь не усвідомлює значення
державного статусу мови для консолідації і становлення нації (корінного
етносу й етнічних меншин) як суб’єкта міжнародної діяльності щодо
розвитку світової культури й цивілізації, а розглядає мову лише як засіб
отримання інформації для задоволення потреб навчального процесу.

Рівень ментальності молоді країн Центрально#Східної Європи щодо
усвідомлення домінуючої ролі мови корінного населення в становленні
нації істотно вищий, ніж в Україні. Таке загострено бережне ставлення до
національної мови природне для країн, які століттями мали свою державу,
свою національно свідому еліту, як наприклад, Росія, Франція, Польща
або Угорщина. В Україні ж освіта століттями надавалась російською
мовою, а до української мови поколіннями формувалось ставлення як до
„мужицької”, неелітної, меншовартісної. Відторгнення рідної мови від
корінного населення здійснювалося царськими указами, а потім
радянськими постановами, а головне – винищенням або засланням
національної еліти та значним переселенням в Україну росіян. Із
зростанням міжнародних зв’язків функція мови як засобу спілкування у
всіх країнах знижується, але як засобу консолідації нації – залишається
або зростає. Духовна роз’єднаність народу, який одночасно становить
електорат вибору представників для формування влади, є однією з
найважливіших причин малоефективного реформування і демократизації
українського суспільства.

Пропорції, наведені вище в таблиці, майже зберігаються і щодо вибору
мови навчання: старшокласники віддають перевагу українській мові,
причому показник цей вищий за попередній (78 % проти 70 %), а студенти
– російській.

Це, насамперед, наслідок забезпечення учнів переважно
україномовними підручниками і літературою, а студентів – переважно
російськомовними.

VІI
Подальші висновки опитування молоді випливають з аналізу

емпіричних даних, наведених у таблиці нижче. Загалом 4/5 опитаних
віддають перевагу демократичним орієнтирам щодо притаманних
демократичним суспільствам національної (державницької, в інтересах
держави) ідеї, політичного плюралізму, народовладдя, гласності
політичних рішень владних структур, легітимності опозиції у парламенті
і висловлювань соціально#політичного протесту, а також економічним

Якою мовою хотіли б ви навчатися? Старшокл. 
(% ) 

Студенти 
(% ) 

українською 
російською 

78 
22 

39 
61 
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принципам приватної власності, ринкової економіки, соціального захисту.

Наступний блок запитань стосувався соціально#психологічних
характеристик молоді, яка навчається, здатності її аналізувати можливі
причини незадовільного реформування українського суспільства.

Вашим переконанням відповідають політичні принципи: 

Верхній рядок:  старшокласники (% )  
 Нижній рядок:   студенти (% ) 

 

85   і   15 формування української нації як 
суб’єкта міжнародного права на 
засадах ідеології державності й 
національних інтересів 

81   і   19 

ліквідації націй шляхом асиміляції з 
російською нацією на засадах 
ідеології русифікації, звинувачення у 
націоналізмі рухів за національні 
права 

80   і   20 багатопартійності формування влади 
різних ідейних спрямувань 80   і   20 

однопартійності: керівної ролі 
комуністичної партії 

80   і   20 демократії (народовладдя, всенародне 
обрання центральних і місцевих 
органів влади та їх звітність, 
управління через референдуми) 

81   і   19 

тоталітаризму (повний контроль 
держави згідно з панівною ідеологією 
над усіма сферами життя, заборона 
інакомислення) 

80   і   20 гласності (подання ЗМІ відомостей 
різних ідейно-політичних 
спрямувань, громадський контроль 
діяльності органів влади) 

85   і   15 

закритості (діяльності органів влади, 
контроль цензурою інформації ЗМІ 
згідно з  пануючою комуністичною 
ідеологією) 

72   і   28 легітимності опозиції у парламенті, 
різноманітності поглядів, 
санкціонованих урядом пікетів, 
мітингів, демонстрацій як форми 
висловлення соціально-політичного 
протесту 

79   і   21 

заборони опозиції, дисидентського 
руху, розв’язання політичних і 
неполітичних суперечностей 
партійними комітетами 
Комуністичної партії України 

70   і   30 використання в побуті й державних 
установах державної української 
мови 39   і   61 

використання в побуті й державних 
установах російської мови поряд з 
українською 

77   і   23 приватної власності різних видів  
(особистої, корпоративної, 
колективної, муніципальної тощо) 81   і   19 

загальнонародної (державної) 
власності на нерухомість, майно, 
землю і засоби виробництва 

72   і   28 ринкового господарювання суб’єктів 
ринку (фізичних і юридичних осіб) 

77   і   23 

командно-адміністративного 
господарювання щодо виробництва і 
розподілу продукції 

59   і   41 придбання житла – квартир, 
приватних будинків власним коштом 67   і   33 

одержання безплатних 
малогабаритних квартир 
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Аналіз наведених соціально#психологічних та інших характеристик
молоді,  що навчається, свідчить, що її ментальність недостатня для

Старшокл. 
(% ) 

Студенти 
(% ) 

Які причини того, що Україна, найбагатша на природні 
ресурси, з найпотужнішим аграрним і промисловим сектором 
та інтелектуальним потенціалом країна серед 
посткомуністичних країн, є найбіднішою і останньою щодо 
темпів і ефективності проведення політичних й економічних 
реформ?  

Так 
1 

Ні 
0 

Так 
1 

Ні 
0 

нерозуміння громадянами ідеології державності і національних 
інтересів України – ідеології національної  ідеї 49 51 50 50 

низький рівень патріотизму і консолідації української нації, 
нездатність обрати більшість депутатів демократичної і 
патріотичної орієнтації 

59 41 63 37 

слабкість української національної еліти, неспроможної 
консолідувати народні маси у націю 50 50 62 38 

вплив на ментальність народних мас колишньої комуністичної 
партноменклатурної еліти 41 59 49 51 

нездатність влади провести в Україні (на відміну від інших 
посткомуністичних країн) закону люстрації, за яким колишня 
партноменклатура усувається від керівництва в центрі і на місцях 
на час  реформування економіки 

 
59 

 
41 

 
60 

 
40 

присвоєння майна і активів Радянського Союзу владою Росії, яка 
оголосила себе його правонаступницею  51 49 42 58 

несправедлива приватизація загальнонародної власності, здійснена 
колишньою партноменклатурою на свою користь, що поділило 
населення на незначну верству надбагатих (олігархів) і абсолютну 
більшість  бідних 

 
68 

 
32 

 
74 

 
26 

почуття меншовартості українців як представників другорядної 
культури 43 57 44 56 

русифікація населення, що зумовила антиукраїнську його 
ментальність 44 56 33 67 

великі фінансові борги України Росії і міжнародним банкам 72 28 77 23 
високі податки на підприємства, що породило тіньову економіку 77 23 84 16 
нездатність влади до короткочасного реформування економіки 
(“шокової терапії”) 65 35 69 31 

необхідність закупівлі енергоресурсів у Росії й інших країнах 54 46 55 45 
значний антиукраїнський вплив на духовність населення 
православної Церкви Московського патріархату порівняно з 
впливом українських Церков (автокефальної, греко-католицької, 
православної Київського патріархату) 

 

28 

 

72 

 

20 

 

80 

продаж за низькими цінами або підпорядкування Росії банків, 
великих підприємств, нафто- і газопроводів України  тощо 65 35 67 33 

незгуртованість патріотичних, демократичних політичних 
партій 75 25 74 26 

розрив економічних, технологічних і фінансових (неринкових) 
зв’язків з підприємствами Росії 40 60 56 44 

криміналізація суспільства (корупція, рекет, хабарництво, 
злочинність) як наслідок несправедливої приватизації 
загальнонародної власності 

 
75 

 
25 

 
80 

 
20 

історична забитість селян, робітників та службовців, що 
століттями перебували у складі російської та радянської імперій 60 40 58 42 
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консолідації її самої і сприяння консолідації населення в єдину
конкурентоспроможну націю порівняно з більш політично свідомою
молоддю демократичних країн, у тому числі посткомуністичних
центрально#європейських.

У зв’язку з недостатньою визначеністю ефективності реформ, з
трудністю оцінити кожному, що дали реформи кожній конкретній особі з
числа опитаних, не просто бачити обриси перспектив розвитку
суспільства. В наступній таблиці відображено здатність учнівської і
студентської молоді оцінити перспективи розвитку країни.

За результатами опитування, про консолідацію молоді в єдиній нації
говорити рано, оскільки існує розбіжність щодо бачення шляхів розвитку
українського суспільства: більшість старшокласників (43 %) бачать себе у
Європейському Союзі, удвічі менша кількість пов’язує майбутнє з союзом
з Росією (20 %) і понад третина вбачає самостійний шлях розвитку (36 %).
Натомість рівноцінно, по третині, студенти віддають перевагу кожному з
названих шляхів розвитку суспільства, тобто можна думати, що в такій
же пропорції розділиться студентський електорат, а отже й обрані
депутати, внаслідок чого важко очікувати консолідованих дій у
реформуванні суспільства.

Остаточно перспектива розвитку суспільства визначається
стратегічними орієнтаціями молоді. Із аналізу наведених далі відповідей
випливає, що більшість опитаної молоді відійшла від тоталітарно#
комуністичних позицій і бачить своє майбутнє у демократичному
суспільстві європейського зразка: близько 90% опитаних дотримуються
саме такої думки.

Порівнюючи стан реформування і рівень життя в Україні з
посткомуністичними країнами, молодь шукає шляхів для виправлення
скрутного становища в суспільстві, оскільки проведення реформ не
привело до очікуваних результатів. У таблиці подано результати роздумів
молоді над заходами щодо підвищення  ефективності реформ і
демократизації суспільства.

Який, на вашу думку, шлях розвитку українського суспільства? Старшокл. 
(% ) 

Студенти 
(% ) 

в Європейському Союзі разом з посткомуністичними країнами  
в Союзі з Росією і Білоруссю як єдиній державі  
самостійно, поза всякими об’єднаннями держав 
інше  

43 
20 
36 
1 

31 
29 
30 
9 

 

Ви хочете жити в Україні, розбудованій: Старшокл.  
(% ) 

Студенти  
(% ) 

за національною демократичною ідеологією країн Європи? 
за комуністичною ідеологією колишнього Радянського Союзу? 

87  
13 

89 
11 
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Відтак стають зрозумілими оцінки старшокласниками і студентами
своїх можливостей забезпечити добробут і благополуччя власне і своєї
сім’ї та самореалізації в майбутньому. З цим пов’язується почуття
патріотизму українців, гордості щодо досягнень української нації в
міжнародній діяльності, а звідси й бажання пов’язати свою долю з рідною
батьківщиною. Але нижченаведені дані опитування свідчать, що,
незважаючи на високу частку молоді (15 – 18 %), яка ідентифікує себе з

Старшокл. 
(% ) 

Студенти 
(% ) 

 
Які напрямки реформування нашого суспільства ви 

вважаєте найбільш актуальними? 
 

Так 
1 

Ні 
0  

Так 
1 

Ні 
0  

реформи освіти, спрямовані на виховання національно свідомої 
молоді 83 17 81 19 

перейменування вулиць, міст, підприємств тощо на честь 
борців за незалежність України, видатних постатей України 30 70 18 82 

прийняття податкового кодексу, легалізація тіньової 
економіки 54 46 74 26 

приватизація великих підприємств, створення поряд з 
потужними банками, біржами економічної бази 59 41 67 33 

соціальний захист, зарплата, не нижча прожиткового 
мінімуму 90 10 93 7 

скасування права недоторканності депутатів усіх рівнів 77 23 71 29 
скасування пільг чиновникам і депутатам 75 25 76 24 
скорочення чиновницько-управлінського персоналу 68 32 79 21 
обмеження доходів за рахунок надприбутків на користь 
малозабезпечених   

63 37 64 36 

впровадження програми, спрямованої на забезпечення 
юридичного та соціального захисту дитини 83 17 89 11 

заохочення до видання україномовної літератури (наукової, 
технічної і художньої), преси, створення україномовних 
програм радіо, телебачення   

70 30 51 49 

зрівняння пенсій державних службовців і рядових пенсіонерів 72 28 74 26 
боротьба з корупцією, криміналізацією суспільства 87 13 91 9 
виведення церкви з московського підпорядкування і створення 
єдиної української помісної православної церкви 57 43 45 55 

захист оточуючого середовища, благоустрій району, міста 85 15 89 11 
спорудження пам’ятників видатним постатям України, 
борцям і подіям боротьби українців за незалежність 60 40 49 51 

зміцнення північних і східних кордонів для запобігання напливу 
біженців, наркотиків, зброї 78 22 85 15 

впровадження національної програми поліпшення становища 
жінок, спрямованої на встановлення гендерної рівності 63 37 74 26 

проведення освіти громадськості щодо безпечних засобів 
планування сім’ї, рівних відносин подружжя у побуті та 
виховання здорових дітей 

84 16 84 16 
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Скажіть, найуспішніше ви змогли б 
реалізувати життєві плани 

Старшокл. (% ) Студенти (% ) 

в Україні 
за кордоном 

47 
53 

52 
48 

 

Чи відчуваєте ви себе громадянином України? Старшокл. (% ) Студенти (% ) 
Так – 1 
Ні   – 0 

85 
15 

82 
18 

 

громадянством України,

значна частина її, як свідчать наведені далі дані, близько половини
опитаних,  пов’язує своє майбутнє з вірогідно успішнішою самореалізацією
за кордоном.

Отже, за наведеними даними можна твердити, що з підвищенням рівня
демократизації в розбудові українського суспільства підвищаться
можливості самореалізації молоді, що, зрештою, приведе до самореалізації
української нації.
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„Електронна Україна”

Алла Сіленко,
доктор політичних наук, професор,

проректор Одеської національної академії зв’язку
ім. О. Попова

Орієнтація України на створення інформаційного суспільства
та інтеграцію в Європейський Союз  вимагає дотримання нових
вимог ЄС до сфери інформаційної політики та інформаційної
безпеки. Для того, щоб українська держава увійшла у світовий
інформаційний простір на рівноправній основі, необхідно
зміцнювати прямі й зворотні зв’язки між владними структурами
і суспільством, вирішити чимало проблем для забезпечення
ефективного розвитку національної інформаційної
інфраструктури, створення інформаційно+аналітичних систем
органів державної влади, прискорення процесів модернізації
матеріально+технічної бази, надійного захисту інформаційних
ресурсів.

Мета статті – з’ясувати роль інфокомунікаційних технологій у процесі
політичної модернізації держави. Виходячи з цього, слід вирішити таке
дослідницьке завдання: розглянути інфокомунікаційні технології як один
з основних інструментів взаємодії державної влади і громадянського
суспільства.

Проблеми функціонування Інтернету як політичного інституту
розглядаються зарубіжними вченими А. Абрамсоном, Ф. Артертоном, К.
Орреном, українськими дослідниками С. Кашавцевою, В. Королько.
Впливові Інтернету на політичний процес присвячені роботи Е. Коррадо,
Х. Рейнгольда, Ч. Фаерстона. Інтернет як фактор суспільних
трансформацій аналізується російськими вченими Г. Вайнштейном,
А.Чугуновим.

Питанням політичної комунікації в умовах розвитку сучасних
інформаційних технологій присвячені роботи зарубіжних дослідників  Д.
Батлера, Б. Бірельсона, Х. Годе, Л. Гроссмана,  К. Дойча,  Д. Істона, П.
Лазарсфельда, У. Липпмана, Н. Негропонте, Л. Пая, А. Етціоні,
українського вченого Н. Костенко, російських дослідників Т. Андреєвої,
В. Пугачова, О. Соловйова.

Авторами найзначніших праць, які склали методологічну основу
досліджень інформаційного суспільства, є З. Бжезинський, Д. Белл, П.
Дракер, Н. Луман, М. Маклюен, М. Кастельс, Ю. Хаяші, Е. Тоффлер, А.
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Турен. Теорія інформаційного суспільства розвивається в працях таких
відомих учених, як Р. Катц, Й. Масуда,  М. Порат, Т. Стоуньєр та інші.
Інформаційне суспільство, як принципово новий рівень цивілізації,
досліджується в роботах російських вчених Р. Абдєєва, С. Вартанова, В.
Когана, І. Мелюхіна,  М. Мойсеєва, О. Панаріна та інших.

Україна розуміє важливість створення інформаційного суспільства,
прискорення цього процесу. 18 квітня 2002 року на другому засіданні
Міжвідомчої комісії з питань інформаційної політики й інформаційної
безпеки при Раді національної безпеки й оборони України було
запропоновано започаткувати довгострокову програму під умовною
назвою “Електронна Україна”, у рамках якої передбачено заходи щодо
формування завершеної нормативно#правової бази у цій сфері, створення
ефективного механізму інформаційної взаємодії органів влади усіх рівнів,
впровадження електронного документообігу та забезпечення
інформаційної безпеки. Йдеться про утворення в країні такого
електронного середовища, у якому наш громадянин зможе ефективно
здійснювати усі свої звичайні взаємини з навколишнім світом –
працювати, спілкуватися, контактувати з державними органами тощо.

Ще одним важливим аспектом цієї проблеми є надання вичерпної
інформації про діяльність органів влади, що, без сумніву, сприятиме
зростанню суспільної довіри, без якої неможлива ефективна діяльність
держави. Можливість стійкого зворотного зв’язку завдяки Інтернету
дозволяє громадянам не тільки одержувати достовірну інформацію про
роботу урядових структур, але й надавати їм свою інформацію. Це
підвищить обсяг соціального капіталу в тій формі, яку А. Хиршман назвав
“моральними ресурсами”, тобто ресурсами, обсяги яких у процесі
використання не стільки скорочуються, скільки наростають, а
вичерпуються лише в тому випадку, коли ними не користуються. Таким
чином, громадяни і влада мають можливість більше довідатися про
діяльність та проблеми одне одного [1].

У наукових дискусіях нині популярні такі поняття, як “e#government”
(електронний уряд) і “dіgіtal dіvіde” (майнове розшарування суспільства
у зв’язку з можливостями доступу до інформаційних технологій).
Необхідною умовою створення “Електронної України” є, в першу чергу,
формування нормативно#правової бази. У Європі вже розроблено два
модельні закони, що рекомендуються для прийняття всіма країнами, які
мають намір інтегруватися в електронний простір континенту. Це закон
про електронну комерцію і закон про електронний цифровий підпис. Деякі
країни імплементують ці закони без змін, інші ж вносять до них певні
корективи, продиктовані своїми національними особливостями.

На основі згаданих модельних законів готується і правова база
“Електронної України”. Уже розроблено законопроекти про електронний
документообіг, електронний цифровий підпис, обговорюються пропозиції
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щодо правил  ліцензування діяльності провайдерів, а також правил
підключення органів державної влади до Мережі. Зауважимо, що
зазначені законопроекти не ідентичні європейським моделям.

Є потреба сформулювати правові гарантії одержання громадянами
відповідей на їхні запити до державних органів, встановити терміни
надання таких відповідей. Адже закон “Про звернення громадян” не
передбачає електронної форми звернень як такої, що тягне юридичні
наслідки: тобто  чиновники зовсім не зобов’язані реагувати на звернення
громадян по Інтернету. Щоб надати таким зверненням і відповідям на них
юридичного статусу, необхідно внести відповідні доповнення і поправки
до чинного закону.

З огляду на важливість інтеграції України в Європейський Союз,
питання утворення свого електронного простору набуває особливої
актуальності. Так, створення „електронного уряду” дозволить державі
значно ефективніше взаємодіяти з громадянами. У науковій літературі
під „електронним урядом” розуміється перенесення діяльності уряду в
Інтернет, тобто організація керування державою і взаємодії з громадянами
через Інтернет та інші інформаційні мережі.

Що дасть „електронний уряд” Україні? За оцінками ряду фахівців, він
дозволить ефективніше вести боротьбу з корупцією, створить умови для
нормального розвитку бізнесу, поліпшення інвестиційного клімату, а
відтак і передумови для динамічнішого зростання всієї економіки.

Український уряд уже зробив перші кроки на цьому шляху. Зокрема,
прийнято Національну програму інформатизації, видано Указ Президента
“Про заходи для розвитку національної складової глобальної
інформаційної мережі Інтернет і забезпечення широкого доступу до цієї
мережі в Україні”, розроблено проект “Електронний уряд України”,
видано Постанову Кабінету Міністрів “Про порядок обнародування в
мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”.
Прийнято також  постанову про розробку єдиного Web#порталу Кабінету
Міністрів, на якому розміщуватиметься інформація про діяльність органів
виконавчої влади. Стратегічно Web#портал визначається не як єдина база
даних, а як єдина пошукова система державних органів. Знаючи одну
Інтернет#адресу, один телефонний номер, громадянин зможе знайти будь#
яку інформацію, що його цікавить.

Фахівці відзначають, що вимагає перегляду парадигма державного
управління. У широкому розумінні існує ціла “ієрархія урядів” –
центральні, регіональні, галузеві. І вони повинні забезпечити
функціональну та інформаційну взаємодію з усіма громадянами.

Традиційно виділяють три рівні електронного управління:
 електронне інформування громадян державними органами: влада

стає більш відкритою для громадян. В електронному просторі з’являються
документи, які вона ухвалює, розяснюються прийняті рішення;
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 електронна взаємодія громадян і державних органів. Її забезпечують
механізми спілкування громадян і представників влади у віртуальному
просторі в реальному масштабі часу: обговорення пропонованих і
прийнятих рішень, з’ясування тих чи інших питань. Наприклад, на сайтах
деяких державних органів України вже діють Інтернет#приймальні.
Звернувшись до такої приймальні з електронним листом, громадянин має
можливість одержати відповіді на свої запитання;

 електронне обслуговування громадян державними органами. Воно
може здійснюватися установами, спеціально уповноваженими на це
державним органом, у тому числі й на комерційній основі. Наприклад,
громадянин може за електронними запитами одержувати ті чи інші
документи, що стосуються діяльності державного органу, подавати
електронні податкові декларації, вдаватися до електронної реєстрації тих
чи інших правових актів (договорів, доручень, прав володіння власністю).

Не можна не відзначити і великий економічний ефект від створення
„електронного уряду”. Досвід розвинутих країн показує, що електронна
взаємодія громадян з органами влади може коштувати удвічі дешевше,
ніж те, що здійснюється за допомогою реального офісу.

Як свідчить нинішня практика, ідею „електронного уряду” в Україні
просувають, в основному, ентузіасти. Також варто мати на увазі,  що ця
ідея стане плідною тільки при дотриманні певних умов, зокрема –
підвищення комп’ютерної грамотності населення, забезпечення
комп’ютерами шкіл, у яких повинні читатися інформаційні дисципліни,
тощо. Якщо це станеться, то можна розраховувати, що вже через п’ять –
десять років найактивніша частина населення України – молодь органічно
впишеться в електронне суспільство.

У рамках створення інформаційно#аналітичного забезпечення
діяльності органів державної влади розроблено концепції, здійснюються
окремі робочі проекти, впроваджуються Закон України “Про Національну
систему конфіденційного зв’язку”, урядова Постанова “Про порядок
формування і виконання галузевої програми (проекту) інформатизації”,
документи з питань криптографічного захисту інформації. На цей час в
інформаційній сфері України застосовується близько 80 нормативно#
правових актів.

У Мережі з’являється все більше сайтів державних органів, партійних
структур, численних міжнародних неурядових організацій, що містять
багату інформацію, яка істотно підвищує політичну поінформованість
громадян. Доступними для широкої громадськості, а не лише для
„обраних”, стають урядові документи. Інтернет стимулює появу нових,
ефективніших механізмів політичної мобілізації громадян. Без
перебільшення його можна вважати засобом досить оперативної
організації і координації дій політичних однодумців, що є прихильниками
нетрадиційних соціальних рухів.
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Усвідомлюючи актуальність впровадження системи “електронного
уряду”, ряд відомств, таких, зокрема, як Державна податкова
адміністрація, Казначейство, Національний банк, Державна митна
служба, Пенсійний фонд, а також окремі структури різних органів влади
активно створюють власні корпоративні мережі, електронні системи
управлінської і фінансової діяльності. Розвиваються і комп’ютерні мережі
місцевих органів влади.

Нині власні сайти мають практично всі міністерства і відомства.
Віднедавна наявність веб#представництва стало обов’язковою вимогою
уряду до своїх структур. Однак значна частина офіційних сайтів
створюється, головним чином, для сумнозвісної „галочки”. Причому їх
розробка сприймається чиновниками як одноразовий захід: концепція
розвитку часом не розглядається зовсім.

Орієнтація веб#представництв багатьох міністерств не на інтернет#
співтовариство, а на своїх начальників часто призводить до очевидної
невідповідності сайтів як очікуванням користувачів Мережі, так і статусу
урядового закладу. Аналіз змісту сайтів українських державних органів
засвідчує, що вони не цілком відповідають вимогам інформативності,
інтерактивності та можливості здійснювати трансакції. Покищо сайти,
наприклад, місцевих райадміністрацій надають не корисну для громадян
інформацію, а фотографію голови адміністрації, номер телефона його
секретаря тощо. А з огляду на те, що зміст сайтів відновлюється вряди#
годи, інформація, що надається ними, безнадійно старіє. Таким чином, не
виконуються норми законодавства, що регламентують мінімум корисної
інформації, яка повинна бути на Інтернет#сторінці: показники розрахунків
за електроенергію, виконання бюджету, правила сплати держмита тощо.

Непрофесіоналізм розробників і обмеженість ресурсів є причиною
низької якості більшості офіційних сайтів. Причому йдеться не тільки про
дизайн, зовнішній вигляд сайтів, але й про продуманість структури, форми
подачі матеріалу, програмне забезпечення і т. д. Низька якість офіційних
сайтів, їх інформаційна бідність, малокорисність не стимулюють
користувачів Інтернету відвідувати їх.

Як показує досвід західних країн, найбільший інтерес для населення
становлять електронні сторінки не центральних, а місцевих органів влади.
Соціологічні дані свідчать, що 55 % громадян необхідна інформація
місцевого рівня, 20 % звертань можна вирішити на рівні району чи області
і тільки 25 % питань стосуються діяльності міністерств і відомств.

В Україні найпривабливішим для користувача є сайт Президента, де
можна знайти не тільки загальну інформацію і телефони, але й тексти
президентських указів, виступів глави держави на різних зібраннях та
прес#коференціях, оперативну стрічку новин.

Доведено, що під впливом інформаційного середовища змінюється  й
соціальне середовище. Піддається змінам інституціональний дизайн, що
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створювався давно й в інших умовах. Крім традиційного з’являється
інформаційний спосіб управління, при якому, зокрема, на рівні
незалежних експертів і державних аналітичних структур активно
обговорюються конфлікти чи можливість їх виникнення. Як показує досвід
зарубіжних країн, такий спосіб керівництва у першу чергу має
застосовувати виконавча влада. Проте зрозуміло, що чиновники
намагатимуться всіляко перешкоджати тому, щоб Інтернет все ширше
використовувався у політичній системі влади, оскільки впровадження
комп’ютерних технологій вимагатиме зменшення кількості
бюрократичних структур.

„Електронний уряд” є новою, вищою стадією розвитку уряду епохи
модерну в умовах інформаційного суспільства. За результатами щорічного
огляду „електронних урядів”, проведеного компанією Accenture, у ході
якого були вивчені державні онлайнові служби 23 країн, перше місце
присуджено державному порталу Канади. Критеріями були
інформативність, інтерактивность і можливість здійснення трансакцій. До
2004 року громадяни Канади одержать доступ до усіх федеральних служб
і програм.

На другому місці виявився Сінгапур, „електронний уряд” якого надає
громадянам такі послуги, як реєстрація народження дитини, шлюбу,
пошук житла, відправлення повідомлень у поліцію. До речі, саме в цій
країні вперше у світі було реалізовано ідею урядового порталу.

 Третє місце одержав „електронний уряд” США. Зі значним відривом
від лідерів ідуть Австралія, Данія, Велика Британія, Фінляндія, Гонконг,
Німеччина, Ірландія, Нідерланди, Франція і Норвегія [2].

На думку дослідників, що підбивали підсумки цього огляду, „електронні
уряди”, побудовані за принципом керування у взаємодії з клієнтами,
розвиваються прискореними темпами. Однак, незважаючи на те, що
держпортали стають усе популярнішими, розкриття їхнього потенціалу
стримується через недостатню координацію між відомствами [3].

Передбачається, що у майбутньому “е#уряд” може стати звичайним
урядом. Наприклад, у США та Західній Європі впровадження нових форм
урядування обумовлюється потребою в прозорій і підконтрольній
громадянському суспільству діяльності органів влади. Суттю електронної
форми уряду є об’єднання за допомогою інтернет#технологій усіх
міністерств і відомств у єдиний комплекс із вищим ступенем інтегрування
внутрішніх процесів (документообіг) і єдиним інтерфейсом (вікном
взаємодії) із громадянином (користувачем). Таким чином, громадянин
одержить можливість спілкуватися не з п’ятьма – сімома відомствами по
черзі, а з єдиним електронним посередником, що їх усіх репрезентує
одночасно. Крім цього, звертання чи запит громадянина автоматично
надсилається у відповідні інстанції й у більшості випадків відповідь
(юридична консультація, квитанція про оплату послуг, бюлетень для
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голосування, довідка, податкова декларація) приходить негайно.
Важливою перевагою „електронного уряду” є можливість участі

населення в обговоренні законопроектів та урядових рішень, що дотепер
було для більшості неможливим. Якщо діятиме „електронний уряд”, свої
інтереси зможуть захищати не тільки ті діячі, що мають лобістів, але й
решта громадян. Так, під час обговорення якогось важливого
законопроекта чи постанови уряду кожен зможе висловити свою думку.
Планується, що спеціальна аналітична система оброблятиме отриману
інфорацію і видаватиме результат, наприклад, у вигляді графіка. Якщо
графік засвідчить збільшення кількості громадян, незадоволених
нововведенням, то питання зніматиметься з обговорення.

Що стосується України, то тут „електронний уряд” має слугувати, в
першу чергу, підвищенню ефективності функціонування уряду
звичайного. А це означає удосконалення механізмів контролю у сфері
збирання податків, боротьби зі злочинністю тощо.

Як свідчать публікації експертів, до поняття “Електронна Україна” в
першу чергу входять органи влади. Тоді як у західних країнах на першому
плані – посилення контролю громадян над урядом, для чого вводяться
публічні оціночні показники його діяльності. В Україні таких програм ще
немає. Сенс “електронного уряду”: оновлювана інформація органів влади
має бути доступною всім. Тільки держава може вирішити завдання
створення в онлайні нових механізмів, які оптимізують спілкування
громадян з бюрократичними інстанціями. Зокрема, варто надати
населенню необхідну для особистого відвідування інформацію (розподіл
функцій між підрозділами, прийомні години, список необхідних
документів, бланки заяв, анкет і т. д.).

Можливі й кардинальніші зміни системи відносин між державним
апаратом і громадянами. Мається на увазі реалізація принципу “єдиного
вікна”, суть якого в тому, що рух інформації між різними відомствами
відбувається не за допомогою довідок, які людина одержує в одній інстанції
і несе в іншу, а через створення загальної бази даних. Такий механізм
прискорить розгляд, наприклад, запиту громадянина, тому що відповідний
державний орган зможе сам терміново зібрати всю необхідну інформацію.

Варто мати на увазі, що саме по собі створення єдиних інформаційних
систем ще не змінює відносин бюрократії і громадян. Для цього необхідна
і воля керівників відомств, їхня готовність використовувати  можливості,
що відкриваються, не тільки у власних цілях, але й для зручності людей.

Можна спрогнозувати, що найближчими роками основною формою
використання державними органами сучасних комунікативних технологій
стане, ймовірно, інтеграція інформаційних систем окремих відомств у
єдину мережу. Що стосується переносу в онлайн формальних відносин з
громадянами, то вирішити цю проблему набагато складніше. Причому
складність її має не технологічний, а політичний характер. Зокрема,
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виникає запитання: чому держава повинна витрачати гроші на створення
комфортних умов спілкування з офіційними установами для безумовної
меншості, якою Інтернет#аудиторія лишатиметься ще довго? Для
вирішення цієї проблеми, тобто для подолання “цифрової нерівності”,
передбачається відкрити електронні приймальні.

Однак і тут є труднощі. Щоб відкрити таку приймальню, комп’ютера
не досить. Необхідні фахівці, що обслуговуватимуть техніку,
консультуватимуть громадян. Таким чином, і в цьому випадку контакт
громадян з „електронним урядом” без посередників не стане ефективним.
Не будемо говорити вже  про додаткові фінансові витрати й імовірність
черг в електронних приймальнях. Досвід інших країн показує, що там
проблема “dіgіtal dіvіde” вирішується за допомогою вже існуючої мережі
комп’ютерних кафе і  клубів. Причому такі клуби на Заході дуже
популярні, незважаючи на високий рівень інтернетизації. У США,
наприклад, за останні два роки кількість таких клубів зросла в десять разів.
Уряди Великої Британії, Швеції й інших розвинених європейських країн
реалізують спеціальні програми з розвитку інтернеткафе для
забезпечення масового доступу населення до Мережі. В Україні нині діє
близько 3 тисяч комп’ютерних клубів. На їх основі і можна створити
систему електронних приймалень.

Аналіз проблеми показує, що наша держава ще не готова
використовувати переваги, які дає Інтернет. Однак за нею перевага у
зміцненні своїх позицій в Інтернеті. Принаймні доти, доки там не з’явилися
інші юрисдикції, що не визнають державних кордонів і зможуть скласти
їй конкуренцію у віртуальному політичному просторі.

Держава має обрати один з двох варіантів: створення “демократії
участі” чи встановлення тотального контролю над громадянами.
Можливість тоталітарного переродження формальної демократії під
впливом новітніх технологій викликала побоювання ще в Дж. Мартіна,
одного з перших теоретиків інформаційного суспільства. Побоюючись
наслідків поширення комп’ютерних досьє тощо, Дж. Мартін гостро
поставив питання: чи не призведе цей шлях до “інформаційного
фашизму”? Однак Л. Туроу вважає,  що прогнози стосовно тоталітарного
контролю не справджуються. Навпаки. Сучасні електронні технології
сприяють розвиткові радикального індивідуалізму, а масова культура
контролює національних лідерів у набагато більшому обсязі, ніж
національні лідери керують нею. “Електронні засоби масової інформації
змінюють систему цінностей, а вони, у свою чергу, змінюють природу
нашого суспільства” [4].

Комунікаційна революція створила можливість електронного контролю
за життям, напрямками думок, планами і настроями як окремих громадян,
так і будь#яких громадських організацій. Централізована обробка й
узагальнення інформації дають владі могутній засіб запобігання
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небажаних дій, непрямому управлінню поведінкою людей. Широкі, майже
необмежені можливості сучасних комп’ютерних технологій щодо обміну,
об’єднання і класифікації інформації дають змогу, не докладаючи великих
зусиль, створити “інформаційний портрет” індивіда, що дозволяє
державним і приватним інститутам використовувати отриману
інформацію у власних інтересах. Ця обставина (в вона відома людині!)
впливає на її самосвідомість, викликаючи відчуття перебування під
пильною увагою певних структур. Дослідники відзначають, що вплив
інформаційних потоків на світосприймання людини, її самоідентифікацію
робить контроль над нею могутньою і небезпечною зброєю. Крайній щабель
такого контролю – монополізація інформаційних каналів – дає
монополістові необмежену владу над суспільством.

Крім цього, населення поки ще не готове жити в “Електронній Україні”.
Є дані, що на сьогодні лише менше двох відсотків нашого населення стали
користувачами Інтернету. Більше того – переважна більшість ставиться
до цього слова негативно [5]. Варто враховувати й низьку купівельну
спроможність українських громадян. Вона не дозволяє йому розкіш
витрачати гроші на інформаційні технології.

У науковій літературі нерідко висловлюється думка, що Інтернет, як
інструмент докорінної модернізації громадських і державних структур,
забезпечить можливість “новим демократіям” зробити прорив у процесі
модернізації суспільства. Порівняння в економічному аспекті країн
першого і третього світу, що розвивають Інтернет, показує, що хоча
диспропорція між ними зберігається, але тут вона менш різка, ніж в інших
сферах. Також варто враховувати, що якщо експорт дешевої
кваліфікованої робочої сили з використанням каналів Інтернету не буде
обмежений державою, то можна  чекати перерозподілу прибутку на
користь країн третього світу, що мають більш#менш удосконалену
інформінфраструктуру. Наприклад, в Індії експортний оборот програмних
продуктів до 2010 року можна буде порівняти з експортом російської
нафти. Кількість користувачів в Індії нині складає 4 – 6 мільйонів чоловік,
а до 2005 року, за прогнозами, їх буде близько 23 мільйонів [6].

Як вважає багато дослідників, політичним і економічним наслідком
включення Інтернету в діючу модель демократії стане її перетворення на
“демократію участі”. Однак було б помилкою думати, що Інтернет – це
гарантія від тоталітаризму. Навпаки, система, що використовує Інтернет,
може одержати широкі можливості для тоталітаризації. У цьому зв’язку
можна згадати Сінгапур, де вперше у світі було реалізовано проект
„електронного уряду”, і який, тим часом, вважається тоталітарною
країною з “демократичним інтерфейсом”. А в Китаї оголошено про нові
повноваження держави щодо контролю над інтернет#ЗМІ та дискусійними
дошками. Згідно з новими правилами, ніхто не має права поширювати
інформацію, спрямовану “проти конституції”.
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В українському Інтернеті, як відомо, структура мережних систем ще
зовсім не відповідає структурі суспільства. Особливості її такі: а)
мінімальна присутність у Мережі держави; б) високий ступінь
маргіналізації Мережі; в) більшість аудиторії – молодь; г) сприйняття
Інтернету як царини дій без правил регулювання й дотримання етики; д)
панування “рухливого суспільного договору” як основи відносин [7].

Очевидно, можна спрогнозувати, що поступово роль держави в Мережі
ставатиме вагомішою. Можливо, будуть реалізовуватися не тільки
проекти створення “демократії участі”, але й проекти по встановленню
тотального контролю над громадянами.

Наші висновки можна сформулювати в такий спосіб. Поява нових
інфокомунікаційних технологій дала підстави деяким дослідникам
говорити про нову інформаційну (чи телекомунікаційну) революцію. Її
сутністю стала заміна однобічного зв’язку між відправником інформації
та її адресатом багатофункціональним і діалоговим зв’язком з новими
високими можливостями інформаційного обміну. Нова технологія дозволяє
здійснювати моніторинг громадської думки, проводити референдуми з
підбиттям підсумків ще до їх завершення.

Зважаючи на те, що прийняті владою рішення на різних рівнях
безпосередньо торкаються життєво важливих інтересів суспільства і
покликані забезпечувати стійкий його розвиток, суспільство вкрай
зацікавлене в докладному, кваліфікованому і зрозумілому для всіх
висвітленні основних питань, позв’язаних з підготовкою і прийняттям
рішень. Актуальність цієї проблеми загострилася нині тому, що людство
дійшло висновку, що світ, у якому воно живе, складний і неоднозначний.
А некомпетентність чи безвідповідальність влади занадто часто
обумовлює прийняття рішень із непередбачуваними наслідками, після
чого порушується стійкість розвитку, виникають конфліктні ситуації.

Вихід з такої ситуації вбачається у забезпеченні прав громадян на
вільний доступ до інформації, в її структуруванні. За дотримання цих умов
та при використанні сучасних інформаційних технологій (локальні і
глобальні комп’ютерні мережі, системи віртуальної реальності тощо)
кожен громадянин одержує можливість переконатися в правильності
пропонованих заходів чи не погодитися з ними і вільно висловити щодо
цього свою думку.

Таке трактування права на інформацію істотно розширює можливості
впливу широкого кола громадян на прийняття рішень, що ще й тепер
продукуються вузьким колом неконтрольованих фахівців і політиків.
Таким чином, стає можливим черговий крок на шляху до демократизації,
інформатизації суспільства, його інтелектуалізації, що сприятиме його
стійкому розвитку.

З розширенням масового доступу до Мережі вона починає відігравати
все помітнішу роль не тільки в повсякденному житті людей, але й у



81

політичному процесі. Інтернет сприяє збільшенню відкритості і
транспарентності політичних інститутів і політики в цілому.

Як відомо, якщо демократичні інформаційні інститути не можуть
впоратися зі своїми функціями в політичній системі, то це може негативно
позначитися на її цілях і цінностях, порушити її ефективність, а отже
перетворити демократію на ілюзію. Тому особливо важливим є те, що
розвиток Мережі розширює “сферу суспільного”, і зокрема, сферу
доступної увазі громадськості політики та політичної інформації, що, без
сумніву, є позитивом з погляду  функціонування демократії та зміцнення
інститутів громадянського суспільства.

Однак говорити про те, що Інтернет вносить принципові зміни в
діяльність демократичних інститутів чи демократично обраних лідерів,
ще передчасно. Розвиткові системи “електронного уряду” перешкоджають
такі причини, як низький рівень інтернетизації країни, недосконалість
законодавчої бази, недостатнє фінансування процесу інформатизації,
консерватизм і бюрократизм чиновників. Внаслідок цього влада не може
ні поширювати інформацію про свою діяльність у необхідних обсягах, ні
ефективно координувати роботу підлеглих їй відомств.
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Розвиток демократичних процесів в Україні, становлення
правової держави актуалізували проблему реституції (лат. res+
titutio – відновлення) церковного майна. Комплексне вирішення
цього непростого питання безперечно сприятиме гармонізації
стосунків між церквою й державою, послабленню суспільної
напруги.

Процес релігійного відродження в Україні обумовив значне збільшення
кількості релігійних організацій. А це, в свою чергу, актуалізувало
проблему забезпечення їх культовими приміщеннями та майном. Як
свідчить статистика, ситуація у цій сфері досить складна. Якщо,
наприклад, Закарпатська реформатська церква забезпечена культовими
будівлями на 98 %, то Українська православна церква – на 76,7 %,
Українська православна церква Київського патріархату – на 77,6 %,
Українська автокефальна православна церква – на 60,7 %, віруючі#
мусульмани – на 35,1 %. Помітна різниця і в реґіональному розрізі. У
західному реґіоні забезпеченість найвища – 84,5 %, в південно#східному
– лише 63,8 %, а в  центральному – 70,2 %.

Як відомо, політика радянської держави у церковній сфері впродовж
майже семи десятиліть спрямовувалася на ослаблення, а в перспективі і
на повне викорінення релігії. Релігійні організації позбавлялися власності,
у них брутально вилучалися культові споруди і майно.

Цілеспрямовано боротися проти релігії більшовики почали з перших
днів свого владарювання. Так, у пункті 2 Декрету ІІ Всеросійського з‘їзду
рад „Про землю”, ухваленому вже 26 жовтня (8 листопада) 1917 року,
зазначалося, що “поміщицькі маєтки, так само, як усі землі удільні,
монастирські, церковні з усім живим і мертвим реманентом, садибними
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будівлями і всіма приналежностями переходять у розпорядження
волосних земельних комітетів і повітових Рад селянських депутатів, аж
до Установчих зборів”.

Невдовзі, відповідно до наказу Народного комісаріату державного
опікування від 20 січня (2 лютого) 1918 року, було припинено видачу коштів
на утримання церков, каплиць і здійснення церковних обрядів. Церковні
служби і обряди дозволялося здійснювати за умови відповідних клопотань
колективів віруючих із зобов‘язанням взяти на себе утримання
церковнослужителів та витрати  на догяд і ремонт приміщень та інвентаря.

У прийнятому 23 січня 1918 року Декреті Ради Народних Комісарів
“Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви” ставлення
нової влади до церковної власності було визначено цілком однозначно:

 “12. Ніякі церковні й релігійні громади не мають права володіти
власністю. Прав юридичної особи вони не мають.

13. Все майно церковних і релігійних громад, що існують в Росії,
оголошується народним добром”.

Декрет Ради Народних Комісарів УСРР від 17 травня 1919 року “Про
передачу майна монастирських, церковних та інших релігійних установ
у відання Народного комісаріату соціального забезпечення” містив
положення про порядок передачі церковного майна у власність держави
та місцевих рад. У ньому, зокрема, йшлося про передачу храмів і речей,
призначених для богослужбових цілей, земель і лісів, маєтків і будівель
сільськогосподарського призначення, з сільськогосподарським
реманентом та племінним і продуктивним тваринництвом, підприємств,
пов‘язаних із сільським господарством і промисловістю, у відання
відповідних народних комісаріатів, а всього іншого церковного та
монастирського майна – у відання Народного комісаріату соціального
забезпечення. Храми і речі, призначені для релігійних обрядів,
передавалися у відання місцевих рад.

Наступним кроком радянської влади, спрямованим на вилучення майна
у релігійних організацій, було прийняття Всеукраїнським Центральним
Виконавчим Комітетом (8 березня 1922 року) постанови “Про передачу
церковних цінностей у фонд допомоги голодуючим”. Нею, зокрема,
передбачалося “вилучити з церковного майна… всі дорогоцінні речі з
платини, золота, срібла, дорогоцінного каміння, слонової кістки… і
передати їх у фонд ЦК допомоги голодуючим… Приховування від опису
дорогоцінних речей з золота, срібла, дорогоцінного каміння, слонової кістки
карається примусовими роботами на строк до одного року з конфіскацією
всього майна релігійних або церковних організацій”. 29 вересня 1926 року
Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет та Рада Народних
Комісарів УСРР прийняли постанову “Про визнання колишньої Києво#
Печерської лаври за історико#культурний державний заповідник і про
перетворення її на Всеукраїнське музейне містечко”. З ухваленням цього
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документа Києво#Печерська лавра була перетворена з важливого
релігійно#духовного осередка на світський історико#культурний заклад.

 Таким чином, уже в перші роки радянської влади було націоналізовано
все церковне майно, релігійні організації повністю позбавлялися права
власності. Цим було значно підірвано економічні підвалини церкви. Єдине,
на що релігійні громади мали право, так це користуватися окремими
культовими приміщеннями.

На початку демократизації українського суспільства, з метою
нормалізації державно#церковних відносин, владні структури взяли курс
на подолання негативних наслідків колишньої радянської політики щодо
релігії і церкви. Зокрема, було вирішено розпочати реституцію культових
будівель і майна релігійних організацій. Одним із перших нормативно#
правових документів, що стосувався цих питань, була Постанова Ради
Міністрів Української РСР від 5 квітня 1991 року, згідно з якою частина
архітектурних пам’яток передавалась релігійним організаціям у постійне
користування. Цією Постановою було визначено також 46 найвизначніших
колишніх культових будівель та церковних комплексів, які не могли бути
повернені  церкві. Серед них, зокрема, значилися такі київські шедеври,
як Софіївський та Михайлівський собори, окремі споруди Києво#
Печерського історико#культурного заповідника, комплекси споруд
Видубицького і Братського монастирів, Кирилівська та Андріївська
церкви, Миколаївський костьол.

Прийнятий 1991 року Закон України “Про свободу совісті та релігійні
організації” задекларував чимало положень стосовно майнового стану
релігійних організацій, зокрема забезпечення їх культовими
приміщеннями та майном. Однак законодавець, на жаль, не визначав
механізму реального розв‘язання цієї важливої проблеми.

У зв‘язку з недостатньою правовою врегульованістю проблеми
реституції, Президент України Л. Кравчук видав Указ “Про заходи щодо
повернення релігійним організаціям культового майна” (№ 125 від 4
березня 1992 року). Відповідно до цього Указу, Кабінет Міністрів України
мав визначити пам‘ятки архітектури, які можуть бути передані релігійним
організаціям. Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування
давалася низка доручень, зокрема, щодо передачі у власність чи у
безоплатне користування культових будівель, що використовуються не
за призначенням; відселення з території Києво#Печерського історико#
культурного заповідника усіх організацій і установ, діяльність яких не
пов‘язана із виконанням його статутних завдань; проведення
інвентаризації культового майна, що зберігається у фондах музеїв та
архівах для вирішення питання про можливість його подальшого
використання за призначенням; сприяння релігійним організаціям у
зведенні культових будівель.

Пізніше Президент України Л. Кучма видав Розпорядження “Про
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повернення релігійним організаціям культового майна” (№ 53 від 22 червня
1996 року), яким, на виконання статті 17 Закону України “Про свободу
совісті та релігійні організації”, Кабінетові Міністрів доручалося до 1
грудня 1997 року забезпечити передачу у безоплатне користування або
повернення безоплатно у власність релігійних організацій культових
будівель і майна, які перебувають у державній власності і
використовуються не за призначенням. Після закінчення строку дії
прийнятих на президентському рівні нормативно#правових документів,
у травні 1998 року вийшло Розпорядження Кабінету Міністрів України
“Щодо забезпечення поетапного повернення релігійним організаціям
культових будівель, які не використовуються або використовуються не
за призначенням” (№ 290). У ньому уряд вимагав від місцевих органів
державної виконавчої влади повного переліку культових будівель, які
перебувають у державній та комунальній власності і не використовуються
або використовуються не за призначенням, з визначенням термінів та умов
поетапного повернення їх релігійним організаціям. Зважаючи на численні
звернення керівників церков та релігійних організацій щодо повернення
церковних пам‘яток їх історичним власникам, Кабінет Міністрів України
зробив наступний важливий крок у вирішенні цієї проблеми, прийнявши
14 лютого 2002 року Постанову “Про умови передачі культових будівель
– визначних пам‘яток архітектури релігійним організаціям”. Він скасував
Постанову Ради Міністрів Української РСР №83 від 5 квітня 1991 року і
встановив, що культові будівлі – визначні пам‘ятки архітектури можуть
передаватися у користування релігійним організаціям. Проте передача
може здійснюватися лише за умови переміщення тих закладів, установ і
організацій, що займають ці культові будівлі, до інших приміщень.

Прийняттям цих документів українська держава засвідчила, що вона
визнає права релігійних організацій на націоналізоване у радянський
період майно. Було визначено об‘єкти, що підлягають поверненню, а також
розроблено порядок їх передачі віруючим. Крім того, релігійні організації
одержали можливість в судовому порядку оскаржувати рішення органів
державної влади і місцевого самоврядування з реституції. Внаслідок цих
заходів релігійним організаціям за роки незалежності України було
повернуто 3,6 тисячі храмів і понад 10 тисяч предметів культового та
церковного вжитку, а кількість культових будівель і пристосованих
приміщень, якими користуються церкви, збільшилася з 9449 до 18634, або
на 92,7 %.

І все ж, незважаючи на ухвалення низки важливих нормативно#
правових документів та повернення релігійним організаціям значної
кількості культових споруд і церковного майна, всі аспекти цієї проблеми
врегулювати ще не вдалося. Оскільки більшість проблем, пов‘язаних з
поверненням культових споруд та відновленням майнових прав релігійних
організацій, є правовими, то необхідно й далі вдосконалювати
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законодавство, а також механізми його реалізації.
Передусім потребує оновлення Закон України “Про свободу совісті та

релігійні організації”, приведення у відповідність до нього інших
нормативно#правових актів, що стосуються питань власності релігійних
організацій.

Розв‘язання проблеми реституції культових будівель і майна значною
мірою було б успішнішим у разі наукового визначення у чинному
законодавстві поняття такої соціальної інституції, як церква, та її
суспільного статусу. Вирішення цього питання дало б можливість чітко
визначитися щодо суб‘єкта правовідносин з державою – церква (як
інституція) чи конкретна релігійна організація?

При розгляді питань повернення релігійним організаціям колишніх
культових будівель та майна особливої уваги потребують церковні
споруди, які є визначними пам‘ятками історії та культури
загальнонаціонального і світового значення. Із 13,2 тисячі храмів, які нині
перебувають у власності чи користуванні релігійних організацій, 3845 (29,2
%) є пам‘ятками архітектури. Як відомо, Закон України «Про свободу
совісті та релігійні організації» містить положення, яке зобов‘язує
власників і користувачів культових споруд та іншого майна, що є
історичною, художньою або іншою культурною цінністю, дотримуватися
встановлених правил їх охорони і використання. Однак на практиці, в
основному –  за браком коштів, ремонтні та реставраційні роботи
культових споруд, які повертаються релігійним організаціям, нерідко
виконуються непрофесійно, а це завдає непоправної шкоди національній
історико#культурній спадщині. Виходом із такої ситуації могло б стати
встановлення спільного права власності – держави і відповідних
релігійних організацій, а відтак спільного використання пам’яток та
отримання прибутку.

Однією із найскладніших проблем реституції є проблема фінансова. З
одного боку, в умовах, коли значна частина населення України потерпає
від злиднів, віруючі не в змозі повністю забезпечити коштами ремонт і
реставрацію повернутих церковних споруд та розпочинати нове
будівництво храмів. З іншого боку, закріплений у Конституції України
принцип відокремлення церкви від держави не дає владним структурам
можливості фінансувати будівництво нових церковних споруд.

А тим часом вирішення проблеми забезпечення релігійних організацій
культовими спорудами має й важливе політичне значення, оскільки
сприятиме зниженню конфліктності в релігійному середовищі, яка нерідко
спричиняється претензіями кількох релігійних громад на одну і ту ж
будівлю. Саме ці обставини свого часу змусили законодавців вносити певні
доповнення до Закону України «Про свободу совісті та релігійні
організації», зокрема, про запровадження почергового богослужіння.
Щоправда, в деяких регіонах така новація призвела не до послаблення
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напруженості у міжцерковних стосунках, а, навпаки, до ще більшого їх
загострення.

Як відомо, одним із важливих напрямів економічних реформ в Україні
є перерозподіл загальнонаціональної власності, тобто її роздержавлення
і приватизація. У зв‘язку з цим постає питання про запобігання
приватизації колишніх об‘єктів церковної власності. Особливо небажаним
є привласнення культових споруд іноземцями.

При визначенні нового власника приміщень і майна слід враховувати,
передусім, цільове їх призначення. Відтак релігійні організації, відповідно
до чинного законодавства, повинні мати першочергове право на володіння
ним. Проте ситуація нерідко ускладнюється тим, що колись
націоналізоване церковне майно неможливо повернути релігійним
організаціям без нанесення значної шкоди його нинішньому власникові.
Зважаючи на це, дехто порушує питання про відновлення історичної
справедливості шляхом компенсації матеріальних втрат колишньому
власникові або викупом об‘єкта власності у колишнього власника
(релігійної організації) чи участі у прибутках, якщо об‘єкт церковної
власності приносить користувачам доход. Культові будівлі та майно не
повинні продаватися, купуватися, заставлятися, обкладатися податками
та іншими зборами.

Крім того, на законодавчому рівні потребує розв‘язання проблема
недопущення приватизації культових будівель і майна. У цьому зв’язку
важливе значення має наказ Фонду державного майна України № 602
від 20 травня 1996 року, яким заборонено включати культові та інші
споруди, що належали релігійним організаціям, до статутних фондів
акціонерних товариств, які перебувають у процесі корпоратизації та
приватизації. У разі включення таких споруд до таких фондів вживаються
заходи щодо їх вилучення.

Цивілізоване проведення реституції реквізованого в минулому
церковного майна передбачає повернення його законним власникам, тобто
релігійним організаціям, а в разі неможливості – розробку правових
механізмів проведення їх оцінки та повного вартісного відшкодування.
Однак нинішні економічні труднощі не дають можливості державі повною
мірою відшкодовувати збитки, завдані релігійним організаціям у
радянський період.

При розв‘язанні проблем реституції церковного майна найбільш
складним є дотримання справедливості. У процесі пошуку шляхів та
механізмів поновлення майнових прав релігійних організацій необхідно
виходити з принципу правонаступності та спадковості церковної власності.
Та розв‘язання цієї проблеми значно ускладнюється розколами і
міжцерковним протистоянням, зокрема, у православ‘ї. Така ситуація
заважає справедливому визначенню законного власника тих чи інших
церковних споруд. Відтак саме майнове питання ще продовжує виступати



88

одним із джерел конфліктності в релігійному середовищі та у відносинах
церкви і держави. Йдеться, передусім, про культові споруди, які є
національним історико#культурним надбанням (наприклад, Софіївський
собор, Києво#Печерська та Почаївська лаври) і на які, як на національні
святині, претендують усі православні церкви в Україні. Нерідко конфлікти
на майновому ґрунті набувають політичного забарвлення.

Одним із шляхів розв‘язання цієї проблеми може бути розробка
механізмів матеріальної компенсації релігійним організаціям за
реквізицію їхнього майна. Однак в умовах економічної кризи ця проблема
належним чином не може бути розв‘язана. Причому компенсація, як
пропонують деякі дослідники, може здійснюватися у різних формах: робіт
або послуг з реставрації та відновлення храмів та інших культових
приміщень, предметів культу, грошових субсидій, надання виробничих і
житлових приміщень, виділення земельних ділянок під будівництво
храмів, а в перспективі, за прикладом багатьох демократичних країн,
вирішення питання щодо закріплення за храмами землі на довічне та
безплатне користування. Якщо повернення у власність колишніх
культових об‘єктів і церковного майна чи матеріальна компенсація з тих
чи інших причин неможливі, релігійні організації можуть ставити питання
про набуття статусу їх співвласника.

На нашу думку, з метою кращого врахування інтересів сторін, церкви
і держави, проблема реституції церковного майна має вирішуватися
поетапно. На першому етапі слід повернути у власність релігійних
організацій ті культові споруди і церковне майно, що не є пам‘ятками
історії та культури, які не використовуються ні державою, ні церквою, і
не спричиняють спорів та конфліктів ні між релігійними організаціями, ні
між ними і державою.

На другому етапі слід вжити заходів для повернення усіх культових
об‘єктів, які належали релігійним організаціям, у тому числі й тих, що
становлять історико#культурну цінність, за умови неухильного виконання
вимог законодавства щодо їх використання та утримання.

Необхідно також зазначити, що законодавство України врегульовує
порядок повернення релігійним організаціям лише тих культових споруд,
які перебувають у власності держави. Щодо культових будівель, які
належать до комунальної власності, питання, по суті, залишається
відкритим.

В умовах релігійного відродження важливого значення набуває
відновлення господарської діяльності релігійних організацій. Для цього
потрібно не лише повернути культові споруди і майно, господарські
споруди, іншу нерухомість, а й розв‘язати комплекс проблем, пов‘язаних
із власністю на землю, на яких вони стоять. В умовах, коли відбувається
суцільна приватизація майна, а земля стає товаром, ці питання значно
актуалізуються.
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 Щодо розв‘язання проблеми власності релігійних організацій на землю,
то нині пропонуються такі шляхи. Одним передбачається передача землі
релігійним організаціям для сільськогосподарського виробництва
відповідно до середньорайонної норми безоплатної передачі землі у
власність, а для інших статутних цілей – у межах, встановлених органами
державної влади та місцевого самоврядування. Другий шлях – це
виділення земельних ділянок у межах земельного наділу, що був до
націоналізації, або у максимально можливому розмірі, який забезпечував
би повноцінне функціонування культового комплексу.

В процесі реституції доводиться стикатися з тим, що більшість
культових будівель перебуває в незадовільному стані. Як свідчать
обстеження, у регіонах найкраще збереглися споруди, що перебували у
користуванні релігійних організацій. Дещо в гіршому стані ті, у яких в
минулому містилися заклади культури (клуби, бібліотеки, музеї тощо). В
набагато гіршому стані опинилися церковні споруди, які
використовувалися з утилітарною метою (складські приміщення,
зерносховища, стайні тощо) чи не мали господаря взагалі.

Проблема реституції церковного майна не може вважатися остаточно
розв‘язаною доти, доки в Україну не будуть повернуті церковні реліквії,
що перебувають за її межами, зокрема в Москві, Санкт#Петербурзі,
Кракові, Варшаві, Відні та інших містах.

Велику загрозу для національної культури становлять розкрадання,
купівля та несанкціоноване вивезення за кордон історико#культурних
цінностей, серед яких чимало предметів релігійного культу, передусім
старовинних ікон. Результативною у цьому плані могла б бути співпраця
церкви з відповідними державними органами, зокрема – правоохоронними
та митними.

Слід зазначити, що реституція церковного майна для українського
суспільства є значною не лише фінансово#економічною, а й моральною
проблемою. Адже держава повинна не тільки відшкодувати реквізоване
майно, а й здійснити морально#політичну реабілітацію церков і релігійних
організацій, які постраждали в умовах тоталітарного суспільства. З цією
метою Президент України видав Указ “Про невідкладні заходи щодо
остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики
колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав
церков і релігійних організацій” (№ 279 від 21 березня 2002 року). У ньому
сформульовано низку доручень відповідним органам стосовно розробки
механізмів відновлення порушених прав церков і релігійних організацій,
подолання негативних наслідків тоталітарної політики, зокрема,
повернення колишніх культових приміщень, іншого церковного майна, що
перебуває у державній та комунальній власності і використовується не
за призначенням. Цим Указом вперше поставлено питання про
передбачення у Державному бюджеті коштів для фінансування робіт,
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пов‘язаних з поверненням релігійним організаціям культових будівель і
майна.

Слід зазначити, що, завдяки проведеній роботі з реституції церковних
будівель і майна, у власності держави лишилася незначна кількість
храмових споруд, на які претендують віруючі. Нині резерв повернення
культових будівель релігійним організаціям майже вичерпаний. Реальна
ж потреба у культових будівлях значно більша. Відтепер її остаточне
розв‘язання залежить виключно від нового культового будівництва.
Незважаючи на те, що за роки незалежності України,  збудовано 3,2 тисячі
нових храмів, забезпеченість релігійних організацій культовими
приміщеннями становить лише 74,7 %.

Вважаємо цілком справедливою стурбованість тим, що, попри нинішні
обмежені матеріально#технічні можливості, чимало нових культових
будівель за своєю художньою цінністю значно поступаються давнім
церковним пам‘яткам. Нові споруди нерідко зводяться на низькому
архітектурно#мистецькому рівні. Однією з причин є те, що до
проектування, спорудження та облаштування храмів релігійні громади
залучають малокваліфікованих людей, не зовсім обізнаних з специфікою
церковної архітектури та мистецтва, традиціями вітчизняного
храмобудування.

У процесі реституції церковного майна важливе значення має
використання досвіду інших держав. Для України найціннішим може бути
досвід таких країн, як Угорщина, Чехія, Румунія.

Повне забезпечення релігійних організацій культовими спорудами
можливе, з одного боку, шляхом повернення націоналізованих раніше
приміщень та майна їх законним власникам та будівництва нових храмів
– з другого. Успішно розв‘язати цю проблему можна лише спільними
зусиллями держави і релігійних організацій.
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Національного університету

„Києво#Могилянська академія”

Традиційно політичний режим визначається як „метод або
система правління” [1]. Політичний режим – це категорія, яка
характеризує, з одного боку, структуру владних відносин, їх
інтенцію, а з іншого – ті методи, за допомогою яких здійснюється
процес володарювання в суспільстві.

Якщо не брати до уваги примітивні форми організації людства,
то суб’єктом правління на рівні суспільства буде держава.
Уточнення першого визначення приводить до висновку, що
політичний режим – це система методів державного управління.
Класифікація таких систем передбачає велику кількість
політичних режимів, об’єднання яких за певними ознаками
обумовлює виокремлення трьох основних типів: тоталітарного,
авторитарного і демократичного. А оскільки так
характеризується логіка системи правління, то й самі держави
визначаються за цією ж  класифікацією.

Література, присвячена як поняттю політичного режиму, так і окремим
його типам, майже неосяжна. Причому, враховуючи те, що в сучасному
світі можна скоріше спостерігати певні переходи між різними режимами,
ніж чисті його типи, дослідники феномена політичного режиму уточнюють
первинне визначення, прагнуть застосувати його до реалій сьогодення,
зокрема до транзитних суспільств. Серед зарубіжних науковців, які
досліджували або саме поняття політичного режиму, або окремі його
прояви – Х. Арендт, Р. Арон, Р. Даль, Т. Парсонс, А. Циганков та багато
інших. Політичні режими активно досліджуються і в Україні. Серед
вітчизняних фахівців можна назвати С. Рябова, М. Томенка, М. Чабанну,
В. Якушика та ряд інших.

Складність досить широкої проблеми політичного режиму призводить
до того, що навіть у визначенні певних їх типів є багато неузгодженостей.
Так, наприклад, С. Рябов і М. Томенко вважають, що  для авторитарного
режиму  характерні „репресії та свавілля з використанням армії та
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каральних органів” [2]. Проте вже через одну сторінку вони стверджують,
що „авторитаризм – це влада суворого закону, яка, до того ж, спирається
на органи суспільного представництва” [3]. В. Якушик вважає, що саме
для цього режиму характерні порушення норм закону та обмежені
юридичні гарантії забезпечення політичних прав і свобод [4].

Ще більше розбіжностей у тлумаченні тоталітарного і демократичного
режимів. Саме поняття „політичний режим” визначається і як спосіб
здійснення влади, і як політичний простір здійснення свободи індивіда, і
як наслідок взаємодії держави та громадянського суспільства. Розуміння
політичного режиму як міри свободи індивіда у державі (а це головний
висновок даної статті) може допомогти проаналізувати й конкретні
проблеми, так чи інакше пов’язані з „методами або системою правління”.

Якщо виходити з арістотелівського розуміння держави як сукупності
громадян, „достатньої, кажучи взагалі, для самодостатнього існування”
[5], то можна зрозуміти, що, на перший погляд, поняття „держава” та
„громадянин” перебувають у відносинах підпорядкування. Проте
визначити підставу і наслідок тут досить важко, бо так само, як держави
не існує без громадян, сукупністю яких вона і є, так і громадян не існує без
держави, бо втрачається сенс самого „громадянства”. І держава, і
громадяни є наслідком спільної підстави, якою є той зв’язок між
індивідами, який водночас утворює і державу, і громадян. Тобто відносини
між державою і громадянами є надто складними, щоб можна було шляхом
логічних визначень знайти співвідношення цих понять.

Людина не може існувати ізольовано, і однією з форм співіснування
людей є держава. Проте треба звернути увагу на одне слово з
арістотелівського визначення держави. Це – самодостатність. Арістотель
чітко проводить розмежування між громадянами і негромадянами за
ознакою „участі в законодорадчій чи судовій владі” [6]. Основне завдання
громадянина „полягає у врятуванні спілкування, що складається ними, а
спілкуванням цим є державний лад” [7]. До речі, згідно з Арістотелем, цим
доброчесність громадянина відрізняється від доброчесності
негромадянина. Якщо держава вже існує у певній формі, то, незалежно
від того, наскільки вона відповідає інтересам негромадян, вона вже має
свій, громадянський інтерес.

У давньогрецькій полісній системі улаштування суспільства
розбіжності між громадянським та негромадянським інтересами
приховують розбіжності між інтересом держави та інтересами індивідів.
Проте вже виникнення держави водночас обумовлює у неї потреби, які
відрізняються від потреб індивідів, у тому числі й громадян. Якщо державу
розглядати як соціальну систему, то її існування пов’язане, по#перше, з
певними контактами з іншими державами. Це так звана зовнішня функція
держави. Проте історичне явище автаркії не дозволяє абсолютизувати
цей аспект проблеми. А, по#друге, держава не може не взаємодіяти з тим



94

суспільством, яке породило цю державу. Цей взаємозв’язок і є життям
держави.

Держава, при розгляді її в межах системного підходу, постає як
відкрита система, тобто така, яка задля власного існування,
функціонування і розвитку потребує здійснення взаємозв’язку з
оточуючим середовищем, а відтак має власні потреби, які і є вираженням
подібної взаємодії. А оскільки держава є суспільною системою, то вона
має й власний інтерес, тобто певні суспільні можливості задоволення
потреб [8]. Отже, держава має власні інтереси, які відрізняються як від
інтересів власних громадян, так і від індивідуальних інтересів взагалі.

Джон Локк визначав державу як „будь%яку незалежну спільноту” [9],
роблячи наголос на суверенності такої спільноти.  Розглядаючи
взаємозв’язок інтересів держави та індивідів, він ставить питання таким
чином: „Чи узгоджується з законом природи те, що кожна окрема людина
буде вважати корисним для себе і для власного стану і на цій підставі не
тільки дозволеним їй, але й необхідним, і що в природі  ніщо не має
обов’язкової сили, крім того, що свідчить про певну безпосередню
користь?” [10]. Відповідь британського мислителя однозначна – ні.
Безпосередній користі він протиставляє інтерес держави. Крім того, він
вважає: „Те, що веде до зруйнування у житті справедливості, дружби,
шляхетності, не може бути підставою закону природи. Бо яка ж може бути
справедливість там, де немає ніякої власності, ніякого володіння, або про
яку власність може йтися  там, де кожному  дозволено не тільки володіти
тим, що належить йому, але ще й те, чим він володіє, є власністю кожного
на тій підставі, що це йому корисно?” [11]. Тим не менше, у „Посланні про
віротерпимість” Дж. Локк прямо пише про недопустимість обмеження
свободи (в даному випадку – церкви) з боку держави. Він вважає, що „все,
що само по собі є шкідливим для держави у повсякденному житті і
заборонено законами, які мають на меті загальне благо, не може бути
дозволеним і церкві для сакрального використання і не може бути
непокараним. Проте більш за все правителі  мають запобігати
зловживанням поняттям державної користі, залучаючи його як причину
придушення свободи будь#якої церкви; навпаки, все, що дозволено у
повсякденному житті, і поза релігійним культом не може бути забороненим
цивільним законом в релігійному культі і у місцях, де він відбувається”
[12].

Незважаючи на те, що в останньому посиланні йдеться не про відносини
інтересів державного та індивідуального, а про відносини державного та
групового інтересів, тим не менш у даному контексті останній можна
розглядати таким же елементом суспільного інтересу, як і індивідуальний.

Звідси можна зробити три висновки. Перший: інтерес держави передує
індивідуальному або груповому інтересу, причому передує і в ціннісному
плані.  Другий: інтерес держави не суперечить закону природи. І третій:
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держава піклується, або має піклуватися, про суспільний інтерес,
надавати можливість вільно реалізуватись інтересам груповим або
індивідуальним. Держава і створюється людьми, за Дж. Локком, для того,
щоб дбати про їхні інтереси, „тому великою і головною метою об’єднання
людей у держави і передачі ними себе під владу уряду є збереження їх
власності” [13]. Під власністю Дж. Локк розуміє життя, свободу і володіння.
Тобто, люди, об’єднуючись у державу, жертвують власною свободою задля
збереження власності, і завдання держави полягає в тому, щоб
обмежувати свободу як окремих індивідів, так і груп людей,
підпорядковуючи їх певним законам і правилам.

Проте таке добровільне обмеження свободи і створення зовнішньої
щодо людини сили, спрямованої проти самих індивідів, нехай і для
задоволення їхніх певних інтересів, призводить до того, що інтерес
держави протиставляється інтересам окремих індивідів. Після
виникнення держава відчужується від власних громадян і спрямовує свої
зусилля на самозбереження та саморозвиток. Індивід опиняється перед
вибором: або повністю підкоритися волі держави, поставити себе в повну
залежність від неї, або, незважаючи на те, що саме держава в певних
моментах його життя захищає його інтереси від інтересів інших індивідів,
спрямованих на захоплення його власності (у локківському розумінні), на
підкорення його волі своєю волею, все ж таки захищати власну
суверенність, суверенність своїх інтересів.

Державну владу можна прийняти майже беззастережно, якщо вона
відповідає тому ідеалові, який накреслив Дж. Локк: „Влада суспільства,
або створеного людьми законодавчого органу, ніколи не може бути
більшою, ніж це необхідно для загального блага... лише в інтересах миру,
безпеки і суспільного блага народу” [14]. Уся проблема знімається, якщо
влада відповідає цьому ідеалові. Якщо виходити з розумності світу, то
держава – це всезагальна і об’єктивна свобода, право якої є найвищим
[15]. Проте держава,  яка є відчуженою від людей і суспільства, здійснює
власну волю і власні інтереси. Вона вже не є засобом задоволення
загального суспільного інтересу, і, понад те, не є засобом задоволення
індивідуальних інтересів її власних громадян – вона є сама для себе метою.
Держава протиставляє себе усьому недержавному в суспільстві, прагнучи
підкорити його власній, державній волі, наражаючись на опір з боку
суспільства. Та сфера суспільства, яка протиставляє себе державному
примусу і прагне захищати групові або індивідуальні інтереси, видаючи
їх за загальносуспільні, й отримала назву громадянського суспільства. За
Г. Гегелем, це другий ступінь наявного буття єдності волі в її понятті і волі
одиничного, тобто суб’єкта, коли люди „ставляться один до одного як
самостійні особи, які об’єднані лише потребою одна в одній” [16]. Таким
чином, і держава, і громадянське суспільство проголошують себе
виразниками загальносуспільного інтересу, коли водночас вони є
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виразниками, відповідно, інтересів держави й групових та індивідуальних
інтересів, які можуть лише частково збігатися із загальносуспільним
інтересом.

Проте існує й інший бік проблеми: і держава, і громадянське суспільство
частково виражають і загальносуспільний інтерес. Але їх роль у вираженні
цього інтересу неоднакова. Відтоді, як тільки суспільство в своєму
розвитку залишило в минулому етап варварства, воно вже не знає іншої
форми організації, ніж держава. Відомо, що деякі політичні теорії, такі,
як, наприклад, анархізм чи комунізм, висували певні моделі існування
бездержавного суспільства. Проте це були чисто умоглядні моделі.
Держава виступає, таким чином, дійсною формою організації суспільства,
яка реально облаштовує суспільні відносини, встановлює закон, який
покликаний бути нормою справедливості чи несправедливості [17]. В ідеалі
держава має поширювати власний авторитет, без якого вона не буде
державою, на всі спірні моменти суспільного життя. Суттєвою ознакою
державної влади є саме авторитетність, завдяки якій вона й здійснює
примус щодо решти суспільства.

Поняття „авторитет” має різні визначення. Проте навряд чи можна
говорити, що саме навколо цього поняття ведуться палкі дискусії.

Словники дають чимало визначень поняття „авторитет”. Так, Словник
української мови визначає це поняття як „загальновизнане значення,
вплив, поважність (особи, організації, колективу, теорії і т. ін.)” [18]. У
Брокгауза і Ефрона знаходимо: „Авторитет (лат.) – у загальному сенсі:
значення і заснована на значенні або з ним поєднана влада” [19]. Pосійський
Великий енциклопедичний словник визначає це поняття таким чином:
„Авторитет (від лат. autoritas – влада, вплив), у широкому сенсі –
загальновизнаний вплив особи або організації у різних сферах суспільного
життя, яке засноване на знаннях, моральних позитивних якостях, досвіді;
у вузькому сенсі – одна з форм здійснення влади” [20]. B Оксфордському
словнику можна прочитати: „Авторитет – сила або право примушувати
до покори” [21]. У Філософському енциклопедичному словнику в
основному повторюється визначення Великого енциклопедичного
словника, проте є суттєве доповнення: „Авторитет виражається у
здатності особи або групи осіб (носії А.) спрямовувати, не вдаючись до
примусу, вчинки і думки іншої людини (або людей). Існування А. пов’язане
з обмеженістю можливостей людини раціонально оцінювати багато
проблем, які виникають у неї, що пов’язується із складністю самої
дійсності” [22]. B іншому філософському словнику це поняття визначається
наступним чином: „Авторитет (від лат. autoritas – влада) – значення або
вплив, який можуть мати люди, речі, не потребуючи постійного
підтвердження цього значення в практичному його доведенні. В залежності
від того, про яку галузь йдеться, можна говорити про авторитет релігійний,
політичний, науковий і т. ін.” [23].
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Як бачимо, авторитет – це, насамперед, загальновизнаний вплив,
причому такий вплив, що його носій, у разі опору авторитетові, може
легітимно застосовувати силу. Сенс держави в суспільстві, як було
показане раніше, якщо його висловити словом „авторитет”, якраз і полягає
у встановленні цього авторитету.

Тут було б доцільно згадати тезу Т. Гоббса про те, що й самі закони, які,
як вже зазначалося, є необхідним нормоутворюючим чинником
суспільства, стають законами лише завдяки авторитетові влади [24]. Т.
Гоббс також прямо протиставляє авторитет держави свободі дій підданих
[25]. В іншому місці він, порівнюючи свободу в монархічній та
демократичній державах, вказує на те, що в розумінні свободи як відмови
від підпорядкування законам її взагалі не існує в жодній державі. Якщо ж
під свободою розуміти нечиленність законів і заборон, які  поширюються
лише на те, без чого мир неможливий, то це є свобода держави [26]. Таким
чином, свобода держави протиставляється індивідуальній свободі і
заснована на авторитеті цієї держави.

Отже, в суспільстві, якщо розглядати його з точки зору проблематики
свободи, бачимо певну дуальну опозицію: свобода держави, яка заснована
на її авторитеті, і свобода індивідів, яка прагне заперечити авторитет
держави. Звідси й відома дилема: з одного боку, держава – це інструмент
забезпечення прав і свобод громадян, з іншого – вона, разом з її свободою,
є певною самоцінністю.

Чи можна говорити про необхідність держави, державної організації
суспільства? Те, що ми не знаємо іншого способу організації, ще не
говорить про його необхідність. Проте соціальна  дійсність – це державна
дійсність. Тому авторитет держави є необхідним засобом підтримки
дійсної, державної організації, засобом здійснення свободи держави,
відокремленим як від інтересів громадян цієї держави, так і від інтересів
носіїв державної влади. А такий спосіб врядування, коли держава, з одного
боку, виконує своє первинне завдання – захищати індивідів один від
одного, а з іншого – не втрачає власного авторитету, і можна назвати
авторитаризмом.

Авторитаризм – це міра свободи держави і свободи індивідів у
суспільстві. Такий політичний режим природно притаманний державно
організованому суспільству. Зрозуміло, що він заснований  на раціональній
підтримці вказаної міри. Абсолютизація одного з моментів авторитарного
режиму є причиною виникнення інших типів політичного режиму.

Взагалі, як уже наголошувалося, сучасна наука виокремлює, як
правило, три типи режимів, які є, певною мірою, різномірністю державної
та індивідуальної свободи: тоталітаризм, авторитаризм і демократію.
Якщо прийняти попередній висновок про те, що авторитарний режим є
природним для державно організованого суспільства, то тоталітаризм і
демократія є певним збоченням, певним порушенням міри свободи
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держави та індивідів.
Тоталітарний режим є абсолютизацією державної свободи, а, отже, він

характеризується і зменшенням, водночас, свободи індивідуальної.
Момент переходу від авторитаризму до тоталітаризму полягає в наголосі
на раціональному моменті співвідношення державної та індивідуальної
свободи: якщо тільки авторитет держави може стримувати суспільний
хаос, встановлювати організаційні форми облаштування суспільства, то
поширення його дії на якомога ширше коло суспільних відносин сприятиме
соціальній стабільності.

Поширення ж державної свободи на усі сфери суспільного життя, її
тотальність порушує міру державної і індивідуальної свободи, а, отже,
тоталітаризм є збоченням авторитарного режиму. Держава ухиляється
від власного первинного завдання – захисту природних прав своїх
громадян. Встановлюючи власним авторитетом суспільні закони, вона
водночас їх і порушує, підпорядковуючи своїй владі.

Проте, формально, закон існує і в тоталітарному суспільстві. Тому межа
між авторитаризмом і тоталітаризмом – кількісна, що і дає можливість
характеризувати тоталітарний режим як збочення авторитарного, а не
такий, що ґрунтується на принципово інших від останнього засадах. Якщо
розглядати державний інтерес як такий, що є відчуженим від загального
суспільного інтересу, або, в іншому масштабі, від загальнонаціонального,
то тоталітаризм виступатиме як ідеал державної влади. Тоталітаризм –
однопартійна форма правління, яка вимагає повного підкорення державі
[27]. А звідси можна вивести й головне завдання громадянського
суспільства: нейтралізувати практичне втілення державного ідеалу,
зберегти свободу громадян, захистити її від її протилежності – державної
свободи. Абсолютизація цієї сторони взаємовідносин державної та
індивідуальної свободи, яка можлива завдяки тому, що в певні історичні
моменти держава втрачає власну силу, а, отже, й авторитет, може
призвести до іншого збочення авторитарного режиму, коли міра державної
та індивідуальної свободи порушується в інший бік – до демократії.

Вже згадуваний Оксфордський словник визначає демократію як
„врядування усього народу, зазвичай через обраних представників” [28].
Вважається, що держава, керована в такий спосіб, більше відповідатиме
інтересам громадян. Проте тут відразу постає проблема прозорості
виборів, завдяки яким формується законодавча (переважно), а іноді й
виконавча влада.

Формально, наприклад, обиралася влада в Радянському Союзі, який
проголошував себе „найдемократичнішою державою в світі”. В результаті
всезагальних виборів у 1930#ті роки в Німеччині до влади прийшла
НСДАП, яка виступала від імені німецького народу.

Як тільки постає питання про демократію, або про її сутнісні риси,
одразу випливає проблема псевдодемократії, що в принципі ускладнює
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визначення цього політичного режиму. Демократія, в сучасному її
розумінні, перебирає на себе завдання авторитарного режиму: захист прав
і свобод громадян. Причому у демократичному суспільстві держава, так
само, як і в будь#якому іншому, має власні, відмінні від громадянських,
інтереси. Піклування про інтереси громадян, як правило, є одним із засобів
здобуття влади на всезагальних виборах, після яких пріоритетом держави
є задоволення державних інтересів, національної безпеки, яка або
відповідає, або не відповідає інтересам нації.

Демократія в чистому вигляді навряд чи й можлива. Визначення
демократичних суспільств може відбуватися лише за умови порівняння
міри свободи громадян цього суспільства з мірою свободи громадян в інших
суспільствах. Тобто, йдеться не про окремий режим, а все про ті ж кількісні
параметри індивідуальної свободи. Причому держава не в змозі збільшити
кількість індивідуальної свободи – її завдання полягає в протилежному.

Тому демократія, по#перше, це реакція громадян на посилення
державної свободи разом з придушенням свободи індивідуальної, а, по#
друге, це контроль з боку громадян за діями держави в аспекті проблеми
свободи. Оскільки держава інституалізована,  має легітимний апарат для
примусу, то можливості демократії суттєво обмежені і в часі, і в просторі.
Демократія – це завжди бунт, це завжди заперечення, яке має на увазі
ствердження [29]. Заперечення надмірної свободи держави задля
ствердження своєї, громадянської свободи. Цінність свободи для
бунтівника дорожча за його власне життя. Без бунту немає демократії,
проте сам бунт є реакцією на порушення міри державної та індивідуальної
свободи. Політичний режим є мірою державної та індивідуальної,
громадянської свободи, яка має таку суттєву рису, як авторитет держави.
Авторитаризм – це єдиний реально#історичний режим. Крім нього існують
два ідеальних типи режимів – тоталітарний, як ідеал держави, та
демократичний, як ідеал громадянства. Політичний режим прагне до цих
ідеалів залежно від співвідношення сил держави та громадянського
суспільства. Проте навіть в ідеалі і демократія, і тоталітаризм мають риси
реально#історичного режиму, певною мірою послаблені або підсилені.
Причому, тоталітарний режим, який прагне до автаркії (про що говорити
потрібно окремо) не є вигідним іншим сильним державам, оскільки
обмежує світовий ринок. Звідси й боротьба за демократію проти
тоталітаризму у всьому світу. І, зазвичай, в чужих країнах, хоча сама
демократія, так само, як і тоталітаризм, не є життєво стійкою, оскільки
також є порушенням міри авторитету держави.
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Політична мовленева діяльність інформаційної ери
характеризується складною, багаторівневою структурою як
змісту, так і засобів її вираження. Центральною одиницею
мовленевої діяльності є дискурс – комунікативно завершений її
відтинок з єдиною темою і певною адресною спрямованістю [1].
Політичний дискурс засобів масової комунікації (ЗМК), до яких,
крім традиційних мас+медіа, наприкінці ХХ століття було
залучено відео, факс, нові різновиди телебачення (кабельне,
супутникове, диджитальне, інтерактивне), а також електронну
пошту, Інтернет і велику кількість мультимедійних послуг до
нього [2], посідає домінуючий суспільний статус. Завданням цієї
статті є виявлення трансформації політичного дискурсу
шляхом освоєння нових дискурсів, народжених комунікаційною
революцією, інформаційними вибухами й технологічними
змінами, з позицій дослідження багаторівневої структури смислу
політичного дискурсу.

Смислова структура PR#маніпуляцій складається, з нашої точки зору,
щонайменше з чотирьох основних макрорівнів організації. До першого,
глибинного рівня цієї смислової структури ми відносимо рівень
макроінтенції (загального комунікативного наміру) політичного дискурсу.
Така макроінтенція  є організуючою і об’єднуючою для всього окремо
взятого політичного дискурсу, послідовності дискурсів, а також для цілої
політичної кампанії. Наприклад, намір розв’язати іракську кризу силовим
шляхом було макроінтенцією як кожного політичного дискурсу
американських офіційних осіб, так і всієї політичної кампанії, що



102

проводилася керівництвом США у той період. Водночас відкрито, у вигляді
комунікативної стратегії, ця макроінтенція не проявлялася. Увага
акцентувалася на проблемі виконання Іраком резолюції Ради Безпеки
ООН № 1441.

До другого, організуючого (фільтруючого) рівня відносимо стереотипи
– категорії (схеми) мислення, які створюються у індивідуумів через
особистий досвід або абстрактний процес мислення. Ці категорії (схеми)
можуть розширюватися й уточнюватися, колий прямий і непрямий досвід
породжує сумніви у їх точності та повноті.

Непрямий досвід, що може сприяти створенню категорій (схем)
мислення, чи їх модифікації у інформаційному суспільстві, включає, перш
за все, “мас#медійні історії” [3]. За смисловою організацією вони близькі
до відповідних базових тем “мас#медійних історій” або навіть тотожні їм.
Вони повторюються щоразу, коли зміст одержує нове фактологічне
наповнення, але їхня смислова структура лишається незмінною. Такі
схеми є моделями здорового глузду. Вони описують життєві ситуації, з
якими індивід зустрічався прямо чи опосередковано, і містять інформацію
про суттєві елементи, що зазвичай належать до певної структури, а також
найбільш імовірну взаємодію цих елементів. Оскільки такі схеми є
збідненими версіями реальності, то найчастіше кожна з них має лише
обмежену кількість базових компонентів.

У схемах різновидів публічної політики задіяні такі найпоширеніші
виміри:

 твердження про те, хто (або що) спричинив певні проблеми;
 твердження про природу інституцій, задіяних у політиці;
 твердження про роль, яку відіграли ті чи інші особистості;
 твердження про політику у термінах культурних цінностей;
 твердження про ставлення політики до гуманістичних інтересів

комунікантів і  суспільства.
Скажімо, у США до загального змісту політично#орієнтованих схем

відносять теми про інфляцію, податки, безробіття, програми соціального
захисту, Близький Схід, тероризм, етичність поведінки, забруднення
довкілля, шкільні справи, політику в галузі енергетики тощо. Інші теми у
розрядах таких схем завжди розглядаються у тих же вимірах. Скажімо,
тема “вимагання профспілками високої зарплатні” завжди подається у
мас#медіа в схемі “інфляція” тільки у причинно#наслідковому вимірі; тема
“жадібні багаті люди мають зиск від інфляції” – у особистісному вимірі, а
тема “уряди марно витрачають гроші, тому що є неефективними” – у
інституційному вимірі. Як показало наше дослідження, факти, які
викладалися не за звичними мас#медійними схемами, не сприймалися
американською аудиторією [4].

До третього, організуючого рівня побудови дискурсу належить рівень
стратегій. Особлива увага при їх аналізі приділяється класифікаційному
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аспекту.
 Учасники політичних кампаній будь#якого рівня і статусу (як

внутрішньополітичних, так і зовнішньополітичних, міжнародних)
використовують комунікативні стратегії, які можуть бути досліджені
переважно в рамках запропонованих нами двох основних підходів:
реляційного і тематичного [5].

До реляційного підходу пропонується віднести стратегії політичного
дискурсу, які в американській теорії і практиці комунікації традиційно
визначаються як атака, захист, продаж, ігнорування, перехоплення
ініціативи („я також... я краще”) [6]. Ці стратегії описують мовні дії
комунікантів з точки зору їх ставлення до попередніх/наступних мовних
дій політичного суперника. Їх можна підрозділити на ініціальні та
відповідні.

До класу ініціальних (тобто таких, які ініціюються або йдуть від самого
комуніканта) слід віднести стратегії атаки та продажу.

Атака передбачає агресивну спрямованість аргументів комуніканта
проти позицій особистості або кампанії його опонента. Наприклад, за
повідомленням BBC World від 13 лютого 2003 року, президент США Дж.
Буш виступив з промовою на авіаносці “Дж.  Ф. Кеннеді”. Його спіч
передував розглядові питання про Ірак у Раді Безпеки ООН. Дж. Буш
зазначив, що Ірак загрожує безпеці США та їх союзників, що Саддам
Хусейн дванадцять років ігнорував резолюції ООН, і ця організація має,
нарешті, примусити диктатора виконувати їх, аби ООН не стала клубом
для пустих розмов, і що ООН має підтримати другу резолюцію про силове
роззброєння Іраку.

Отже, маємо приклад розгорнутої атаки на міжнародну організацію з
боку супердержави напередодні прийняття нею важливого рішення.
Принагідно зауважимо, що у дискурсі Дж. Буша використовується підміна
понять: воєнні дії (або війна) називаються “силовим роззброєнням Іраку”.

Продажем називається стратегія політичної комунікації, в якій
аргументи подаються об’єктивістськи і є нейтральними у формально#
смисловому плані: з одного боку, вони не захищають позицію комуніканта,
а з іншого – не критикують позицію опонента. Блискучою у цьому
розумінні можна визнати стратегію віце#губернатора Каліфорнії Грея
Девіса на первинних виборах у своєму штаті, яка отримала назву
“віртуальної”. Г. Девіс, маючи досвід двадцятирічної роботи в адміністрації
штату, вступив у передвиборчу боротьбу останнім, витративши на
кампанію 9 мільйонів доларів (зібраних грошей), і переміг. Його ж суперник
Ал Чекчі, колишній керівник авіакомпанії, витратив 40 мільйонів доларів
із своєї кишені, а інший претендент, Джейн Гермен, член конгресу двох
скликань, витратила 15 мільйонів доларів власних грошей. Обоє зазнали
поразки.  Провідним гаслом стратегії Г. Девіса, що забезпечила йому
перемогу, було: “Досвід не купиш за гроші”.
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Стратегія продажу найчастіше акцентує увагу на майбутньому,
малюючи позитивні, якщо не райдужні перспективи. Яскраві приклади
цього знаходимо у політичній комунікації, що точиться навколо Іраку. Так,
у виступі під час дебатів на BBC World (16 лютого 2003 року, о 14 годині 59
хвилин за київським часом) міністр закордонних справ Великої Британії
Дж. Стро заявив: “Якщо ми вдамося до воєнних дій, то від цього виграє
мусульманський світ, так само, як і весь світ взагалі”.

До класу  відповідних (тих, що проводяться у відповідь на дії
політичного суперника) відносяться стратегії, в аргументах яких дається
оцінка попередніх мовних дій опонента. До цього класу належать такі
стратегії, як захист, ігнорування та “я також... я краще”.

Стратегія захисту будується на заперечуванні аргументів політичного
суперника, що вдається до стратегії атаки. Наприклад, у новинах ВВС
World (17 лютого 2003 року, о 21 годині 15 хвилин за київським часом)
виступав член парламенту Великої Британії Дж. Міа, який, оцінюючи
обговорення в ООН ситуації навколо Іраку, зазначив: “Ми не руйнуємо
зусилля ООН, ми підтримуємо ООН”. Стратегія захисту
використовувалась і С. Хусейном в інтерв’ю американському телеканалу
СBS 25 лютого 2003 року. Він, скориставшись тим, що передача
транслювалася глобально, запропонував президентові Дж. Бушу
зустрітися в теледебатах, аби кожен міг викласти свої погляди на проблему
навколо Іраку і  пояснити прагення США розв’язати воєнні дії.

Аналіз прикладів комунікативної стратегії захисту дозволяє зробити
висновок, що при її застосуванні необхідно викласти позицію політичного
супротивника, яка заперечується комунікантом, чи послатися на неї.

Стратегія ігнорування у чомусь схожа на стратегію продажу, оскільки
застосовувані у ній аргументи не спрямовуються проти аргументів
політичного супротивника. Проте, згідно з своєю комунікативно
функціональною спрямованістю, вона є відповідною об’єктивованою
аргументацією щодо використаних раніше політичним опонентом
критичних аргументів, адресованих користувачеві даної стратегії.

Якщо ігнорування відповідає меті “замовчування” аргументів
політичного супротивника, то стратегія “я також... я краще”
застосовується, коли політичний аргумент є настільки виграшним, що
замовчувати його комунікаційно невигідно. За своїм елементарним
аргументним складом вона містить мовні дії, у яких висловлюється згода
з виграшною тезою опонента, і запевнення, що користувач стратегії, якщо
переможе у політичній боротьбі, теж втілюватиме цю тезу в життя, але
ефективніше. Така стратегія популярна у внутрішньополітичній боротьбі.
Досить перечитати програми багатьох партій та виступи їх провідних
функціонерів перед виборцями або під час телевізійних дебатів, щоб
виявити намагання “перетягнути” у свої документи найвиграшніші
положення програм опонентів.
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До тематичного підходу ми відносимо спроби описати змістову
спрямованість стратегій політичного дискурсу [7]. Тематичні стратегії
підрозділяємо на позиційні і конфронтаційні.

До позиційних слід віднести наступні.
Створення “поставлених подій”. Такі події відрізняються від реальних

тим, що їх заздалегідь планують і розігрують, аби заповнити новинні блоки
мас#медіа. Це “ініціативи” політичних діячів, їх участь у церемоніальних
актах тощо. Наприклад, прем’єр#міністр Японії Джунчіро Коізумі
потрапив на перші сторінки газет, з’явившись на турнірі з боротьби сумо
для вручення переможцеві кубка імператора. Пізніше провідні японські
телемережі транслювали в новинах сюжет про те, як Коізумі презентував
квіти всесвітньо відомому співакові Пласідо Домінго після його виступу в
опері “Самсон і Даліла” [8].

Створення псевдоподій. Великий внесок у розробку і подальший
розвиток цієї стратегії зробили не стільки представники мас#медіа, скільки
спеціалісти з політичного маркетингу: їм потрібна постійна реклама в ЗМК
лідерів, яких вони “розкручують”, бо це сприяє поліпшенню іміджу
останніх, а отже й кращому “продажеві” уміло “упакованих” політиків,
впливу на формування громадської думки.

До класичного прикладу використання стратегії псевдоподії можна
зарахувати сюжет в теленовинах за часів рейганівської адміністрації про
відвідини президентом недільного богослужіння. Ніяких ознак
“новинності” сюжет не містив, але відповідальні за підтримку іміджу
вирішили рутинній процедурі надати статусу новини, аби підкреслити
“високі моральні й духовні якості” свого шефа.

Особливо багато псевдоподій створюється під час передвиборчих
кампаній. Для правлячої еліти це легальний шлях зайвий раз з’явитися
на телеекрані у вигідному світлі й не платити грошей за політичну рекламу
[9].

Стратегія призначення на державні або внутрішньопартійні посади
не залишає байдужими ЗМК. У підсумку складається враження
політичної активності і сили користувача цієї стратегії.

Створення спеціальних підрозділів для дослідження гострих
соціальних (або екологічних) проблем. Ця стратегія використовується в
політичному дискурсі для досягнення кількох цілей. Перш за все,
користувач отримує репутацію політичного діяча, який розуміє проблеми
виборців і прагне  їх вирішити. Водночас ця стратегія дає можливість
відтягнути момент, коли потрібно зайняти однозначну позицію з
важливого питання, яке має як прибічників, так і супротивників.

Як приклад, можна навести вказівку Дж. Буша Національній академії
наук (США єдині з країн „великої сімки” не підписали Кіотські протоколи)
провести дослідження з проблем глобального потепління. Їх результати
дали Дж. Бушу підстави зробити висновок, що ще, може, не час панікувати,
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а варто тільки ввести штрафні санкції проти підприємств, які викидають
у повітря шкідливий газ [10]. Але ж світові добре відомо, що 25 %
забруднення атмосфери припадає  якраз на індустрію США. Таке
політикування дає американському президентові  можливість якийсь час
не приєднуватись до Кіотських протоколів і не вирішувати проблему в
цілому.

Стратегія розподілення державних або суспільних прибутків. Як і
стратегія призначень, використання бюджетних коштів на суспільні
потреби дозволяють політикові розширити кількість прибічників
(потенційних комунікантів політичного дискурсу) й створити сприятливе
інформаційне поле.

Проведення переговорів або консультацій з світовими лідерами –
стратегія, яку застосовують перші особи держави (і не тільки), які жадають
підкреслити свою вагу на світовій арені. Ця статегія, по#перше,  покликана
створити її користувачеві авторитет експерта в галузі зовнішньої
політики. По#друге, зустрічі на високому рівні й переговори з лідерами
провідних держав світу, особливо висвітлення таких зустрічей в
теленовинах, позитивно впливають на імідж (адже кадри потиску рук
лідерів держав на фоні Білого дому є своєрідною візитовою карткою
причетності політика до глобальних справ). По#третє, вони є неабиякою
моральною підтримкою політичним силам, які у себе на батьківщині
перебувають в опозиції до діючого уряду (саме так, скажімо, була
розцінена в Чечні зустріч ватажків чеченських бойовиків з високими
офіційними особами США).

 Стратегія маніпулювання соціально%економічними проблемами
також не ігнорується політичними діячами, оскільки ці проблеми
зачіпають життєві інтереси виборців. Одним з численних прикладів є,
скажімо, використання такої стратегії у нинішньому британському
політичному житті: під час загальнонаціональних виборів 2001 року
Британська національна партія здійснювала маніпуляції відповідними
лозунгами у виборчих округах з неврегульованими гострими расовими
проблемами [11].

Висловлення підтримки з боку авторитетних лідерів або апеляція до
впливових міжнародних організацій. Ця стратегія використовується як
у зовнішньо#, так і у внутрішньополітичній діяльності. Вона має на меті
ввести користувача в коло визнаних політиків, „наростити” його імідж.
Так, під час  візиту до Франції в лютому 2003 року президент РФ В. Путін
зустрівся з письменником Морісом Дрюоном, творчість якого добре відома
в усьому світі. Зустріч була вже другою (перша відбулася в Москві). Після
повернення з Москви М. Дрюон дав інтерв’ю газеті “Фігаро”, у якому,
зокрема, порівняв російського президента з Шарлем де Голлем,
відзначивши, що за тихим голосом В. Путіна відчувається сталева воля, а
почуття гумору у нього просто чудове. Друга зустріч відбулася в
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неофіційній атмосфері у маєтку письменника. Телевізійний відеоряд
зафіксував, як В. Путін і М. Дрюон частують хлібом коней і дружньо
посміхаються один одному. Таким чином, авторитет всесвітньо відомого
романіста осяяв і В. Путіна, додавши йому авторитету і у світі, і вдома, в
Росії.

Прикладом апеляції до авторитету впливових міжнародних організацій
може бути виступ міністра закордонних справ Великої Британії Дж. Стро
під час дебатів на ВВС World (16 лютого 2003 року, о 14 годині 50 хвилин
за київським часом) щодо позиції Франції і Німеччини стосовно іракської
проблеми: “Франція і Німеччина підірвуть авторитет ООН”.

Перебільшення власних успіхів або ж критика на адресу інших.
Комунікант політичного дискурсу повинен бути спроможним
продемонструвати успіхи, яких він досяг за час перебування на державній,
партійній чи громадській посаді. Якщо жаданих успіхів немає, то він
повинен довести, що йдеться про неважливі проблеми, або перекласти
відповідальність за провал на когось іншого. Звалювати провину “з хворої
голови на здорову” – буденна практика політичної боротьби. До такого
прийому часто#густо вдаються представники конкуруючих гілок влади.

Позиція “над сутичкою”. Ця стратегія дає низку переваг комунікантові.
По#перше, в політичних чварах вона підтверджує образ політика, який
діє тільки з почуття обов’язку перед країною. По#друге, сам факт того, що
комунікант має суперників, додає йому “ваги”.

Сурогатне проведення політичної кампанії. Сутність цієї стратегії –
в навмисній концентрації комуніканта на державній діяльності, тоді як
проведення його політичної кампанії доручається підлеглим, оточенню,
включаючи членів родини, міністрів та партійних функціонерів.

Роздмухування якоїсь зовнішньополітичної проблеми до масштабів
міжнародної кризи. Хоча варіанти такої стратегії використовують
політики різного рівня, однак найефективніше, звичайно, її застосовують
перші особи держав. Мета – створити образ ворога і згуртувати виборців
навколо лідера.

Залучення опонентів чи тих, хто вагається, до числа прибічників у
регіонах, де комунікантові бракує невеликої кількості голосів для
перемоги (стратегія інкременталізму) [12]. Ця стратегія є винаходом
політичного гуру президента Дж. Буша – Карла Роува. Її було розроблено
у зв’язку з тим, що різновид консерватизму, який сповідує Дж. Буш, не
зміг завоювати нових прихильників серед поміркованої та незалежної
частини електорату. Стратегія полягає в тому, що у випадку, коли,
скажімо, кандидат має 48 % голосів у певному регіоні, то він намагається
поліпшити свої позиції шляхом завоювання прихильності усього 3 %
виборців з числа ключових груп свого опонента.

До конфронтаційних тематичних стратегій відносяться такі.
Критика діяльності опонентів. Це головна стратегія конфронтаційного
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типу. Її мета – викликати сумніви в електоральному середовищі щодо
спроможностей політичного опонента і незадоволення станом речей
взагалі. Деякі агресивно налаштовані комуніканти висувають вимоги
розслідувати діяльність опонента, що повинно знищити його в очах
виборців. Так, стратегія Дж. Буша у передвиборчих дебатах 2000 року не
містила неочікуваних, винахідливих нападів. Він користувався стратегією,
яку називають “надійною та методологічною”: “уникав помилок,
використовуючи загальники, і постійно, ніби робот, повторював атаки на
статус#кво опонента” [13]. В такий спосіб він створював собі імідж
компетентної людини.

Наступальна позиція в полеміці. Ця стратегія передбачає активну
атаку комуніканта на політичного опонента у вигляді “підступних”
запитань або висловлення незгоди без будь#яких конкретних пропозицій.
У такому випадку у виборців складається враження некомпетентності
політичного опонента.  Це, зокрема, одна з найулюбленіших стратегій
російського політика В. Жириновського. Активно атакуючи опонента,
засипаючи його підступними, неочікуваними запитаннями, нагороджуючи
викривальними епітетами (і все це у шаленому темпі), В. Жириновський
часто#густо просто ошелешує супротивника, не дає й хвилини на відсіч і в
такий спосіб досягає мети: створює враження необізнаності та
некомпетентності опонента.

Заклики до позитивних змін. Тематичною домінантою цієї стратегії є
вимога серйозних змін політичного курсу або методів вирішення назрілих
проблем. Це може також торкатися конкретних політичних програм,
кампаній, модифікації стилю адміністрування тощо. Одна з
найулюбленіших стратегій і тих, хто перебуває при владі, і опозиціонерів.
Якщо останні здебільш вимагають зміни політичного курсу чи методів
вирішення економічних і соціальних проблем, то перші намагаються
впроваджувати реформи, здійснювати адміністративні заходи, частково
оновлюють команду тощо.

Підкреслений оптимізм. Ця стратегія є природним доповненням
конфронтаційного дискурсу: піддаючи критиці опонентів, політик не може
не обіцяти, що він забезпечить народові краще майбутнє. Наприклад,
відомі всім обіцянки періоду перебудови: “Кожна сім’я  в СРСР матиме
окрему квартиру до 2000 року”; або ж економічна реформа за “500 днів”
тощо.

Виступ на захист традиційних цінностей. Хоча у конфронтаційному
підході домінує заклик до змін, це, як правило, не означає переосмислення
традиційних цінностей або відмову від них. Виступаючи на захист
моральних засад суспільства, політик може розраховувати на підтримку
широкого кола виборців, занепокоєних зростанням молодіжної
злочинності, поширенням наркоманії, корупцією в структурах влади.

Імідж центриста. Досвід свідчить, що успіх часто мають політики, які
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уникають крайнощів, дотримуються у боротьбі з опонентами “золотої
середини”. Вони намагаються враховувати інтереси різних прошарків
суспільства.

Делегування критики задля відсторонення від демагогічної риторики.
Демагогія й особистісні випади проти опонента практикуються досить
широко. Проте далекоглядні політики уникають відповідати на ці випади
особисто. Вони найчастіше делегують проведення подібних акцій (різкі
напади на опонента) політичним колегам, тобто “сурогатним”
комунікантам. Такими комунікантами можуть бути посадові особи з
близького оточення президента, скажімо, його прес#секретар, який не
тільки відповідає опонентові, але й надає своєму виступові певної гостроти.
Або ж для дискредитації супротивника використовують замовні матеріали
в ЗМК.

Яскравим прикладом такої стратегії були виступи на російському
каналі ОРТ журналіста С. Доренка, який за вказівкою Б. Березовського
послідовно паплюжив політичних суперників свого шефа з виборчого
блоку “Отечество – вся Россия”, зокрема мера Москви Ю. Лужкова та
членів його родини. Згодом, після опублікування стенограм деяких
телефонних розмов телеведучого та магната, підтвердилося, що
Б. Березовський прямо вказував С. Доренкові, кого треба “топити” в
наступному телеефірі. З точки зору комунікаційних стратегій політичного
дискурсу, акт опублікування стенограми цих телефонних розмов теж
може розглядатися як делегування критики (в даному разі друкованим
ЗМК) з метою захисту від демагогічної критики.

За критеріями безпосередності/опосередкованості дії політичного
дискурсу ми поділяємо комунікативні стратегії його побудови на стратегії
прямої дії  та стратегії непрямої дії (або стратегії інформаційного
заміщення).

Комунікативні стратегії, про які йшлося вище, належать до стратегії
прямої дії.

Стратегії непрямої дії особливо розквітли нині стараннями політичних
еліт, іміджмейкерів, політтехнологів [14]. До них належать такі.

Стратегія “прикрасити сухе дерево штучними квітами” грунтується
на використанні імені діяча, що користується загальною популярністю,
або чужого авторитету.

Стратегія “доведення до абсурду” передбачає гіперболізацію
негативної інформації до такого рівня, що вона більше не сприймається
негативно.

Стратегія “Беранже” спрямована на нейтралізацію ефекту
резонансної події. Для цього надають більше інформації про менш значні
події або переносять інформаційний акцент з головного змісту події на те,
в яких умовах відбувалася ця подія.

Стратегія “підтримки слабкого лідера” полягає в тому, що серед
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команди суперника знаходять слабкого лідера і сприяють його просуванню
на політичній арені. В результаті можуть статися помилки виборців у
ідентифікації лідера політичної сили, або ж слабкий лідер у конкурентній
політичній боротьбі “затьмарить”  провідного лідера команди суперників.

Стратегія “переносу нехтування” полягає у зверненні до невдалих
моментів поведінки, висловлювань, жестів політичного конкурента при
висвітленні у ЗМК його діяльності.

Стратегія “викрадення результату” полягає в намаганні применшити
ефект акції, позитивної для іміджу політичного конкурента, при
висвітленні її у ЗМК як “тривіальної” події або у проведенні власного
заходу одночасно чи після акції конкурента з метою відвернення уваги
від неї.

До четвертого, елементарного рівня комунікативної побудови дискурсу
належать тактики та прийоми впливу на адресата дискурсу.

Психолого#орієнтовані дослідження поділяють такі прийоми на
прийоми навіювання і переконування.

 До прийомів навіювання відносяться:
 тверді заяви, що подаються як факт;
 оперування порівняльними матеріалами;
 підбір фактів, посилення та послаблення висловлювань;
 подрібнення та терміновість передавання матеріалів;
 дозування позитивних і негативних оцінок;
 багаторазове повторювання інформаційного послання, що навіюється;
· демонстрація позиції активного захисника  інтересів об’єкта

навіювання;
 підпорогова подача інформації;
 вибір моменту подачі інформації;
 уніфікація подачі матеріалу [15].
З нашої точки зору, до прийомів навіювання треба ще додати:
 безпосереднє звертання до почуттів аудиторії, до якої спрямований

дискурс. Наприклад, виступаючи в Королівському інституті міжнародних
відносин, міністр закордонних справ Великої Британії Дж. Стро звернувся
до слухачів так: “Уявіть, що іракський народ відчуває дванадцять років
по тому, як було прийнято резолюцію ООН, котра вимагала, щоб Ірак
роззброївся протягом дванадцяти тижнів – дев’яноста днів” (ВВС World
від 21 лютого 2003 року, о 14 годині 55 хвилин за київським часом);

 прийом висунення лозунга (слогана), що запам’ятовується і часто
повторюється протягом усієї політичної кампанії (в ньому подається
головна ідея). Наприклад, прихильники президента США Теодора
Рузвельта під час його передвиборної кампанії постійно використовували
лозунг: “Він не втягнув нас у війну”;

 заклик до примирення сторін, створення іміджу миротворця.
Наприклад, Генеральний секретар ООН Кофі Аннан у новинах на ВВС
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World (17 лютого 2003 року, о 23 годині 10 хвилин за київським часом)
сказав: “Я думаю, ми всі можемо погодитись, що Ірак повинен
роззброїтись” (підкреслення наше – О. З., П. З.);

 стратегія блефу: автор політичного дискурсу вдає, що йому байдужий
можливий негативний розвиток подій. Наприклад, у новинах ВВС World
(18 лютого 2003 року, о 19 годині 05 хвилин за київським часом) було
названо політичним блефом висловлювання Дж. Буша, ніби йому байдужа
друга резолюція ООН (після резолюції № 1441), оскільки США можуть
обійтися і без неї.

До прийомів переконування у психолого#орієнтованих дослідженнях
відносять:

 відбір і традиційне подання тільки позитивних чи тільки негативних
фактів;

 подання тверджень чи запитань, що можуть викликати емоційну
реакцію об’єкта переконування;

 використання образливих епітетів та метафор;
 експлуатацію сакральних для народу понять та почуттів;
  підміну значень;
 експлуатацію думок, поглядів авторитетних осіб;
 підбір фраз, які вимагають тотожності у поведінці і створюють

враження, ніби так роблять усі;
 створення ілюзії незалежного вибору;
 замовчування;
 напівправду;
 карикатуризацію;
 відверту неправду;
 натяк;
 підміну раціонально#логічних підходів та суджень емоційними

висловлюваннями для створення негативних стереотипів [16].
Перераховані прийоми можна доповнити такими:
 посилання на минулі успішні, з точки зору автора політичного

дискурсу, події та виправдання дій, які пропонуються у дискурсі.
Наприклад, міністр закордонних справ Великої Британії Дж. Стро під час
дебатів щодо ймовірності воєнних дій в Іраку зазначив, що подібні
побоювання були й перед тим, як союзники увійшли до Кабула. Тепер
Кабул – набагато краще місце (ВВС World від 16 лютого 2003 року, о 14
годині 55 хвилин за київським часом);

  прийом залякування, коли малюються негативні наслідки
несприйняття заходів, які демонстративно протиставляються автором
політичного дискурсу такому негативному розвитку подій. Наприклад, у
вже згадуваних дебатах на ВВС World Дж. Стро вказав, що
взаємовідносини між політиками і населенням будуть зіпсовані, якщо не
продемонструвати лідерства (16 лютого 2003 року, о 14 годині 57 хвилин
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за київським часом). Дуже близькою до залякування є стратегія атаки: в
ній використовується негативний опис дій політичного суперника. Вона
відрізняється від залякування тим, що спрямована не на майбутнє, а на
нинішній стан речей;

 прийом метакомунікації прямо називає та зазвичай позитивно
характеризує дії союзного авторові дискурсу політичного діяча. Це ніби
“розкриває карти” політичного діяча, “всі” його наміри і сприяє створенню
іміджу щирого, відкритого політика. В новинах презентація прем’єр#
міністром Великої Британії Тоні Блером доказів, представлених
біженцями з Іраку, була описана як боротьба за громадську думку (ВВС
World від 18 лютого 2003 року, о 14 годині 10 хвилин за київським часом).

Таким чином, на основі комунікативних інтенцій, схем, стратегій,
прийомів і залежно від конкретних осіб та цілей, складаються конкретні
PR#маніпуляційні сценарії політичних дискурсів, які мають свої
закономірності. Все активніше використання певних комунікативних
загальних інтенцій, схем мислення, стратегій, тактик та прийомів
політичного дискурсу як у традиційних, так і у нових мас#медіа є
характерною тенценцією глобальної професіоналізації політичного
дискурсу інформаційної доби.
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Традиції українського „ринку влади”

Євгенія Петракова,
викладач кафедри політичної соціології і права

Одеської національної  академії харчових технологій

Політичний ринок як засіб організації політичного життя
суспільства найповніше проявляє себе в умовах демократії та
лібералізму. Це особливо добре видно на прикладі розвитку
України, політичне життя якої, незважаючи на тривалі періоди
бездержавності й тоталітарного пригнічення, зберегло глибокі
демократичні традиції. Починаючи з народного віча Київської Русі
і до виборчих методів формування державної влади в козацько+
гетьманській республіці, а потім і в УНР, спостерігаємо незмінну
прихильність українського суспільства до принципів демократії,
що обумовлюють формування тих чи інших елементів
політичного ринку та певних політичних технологій.

Особливо прискорився процес маркетизації політичної сфери
України від початку 90+х років ХХ століття – в умовах
формування нового, демократичного суспільства. Новизна,
складність і масштабність сучасної соціальної трансформації
накладає відбиток на перебіг усіх політичних процесів, у тому
числі й на політичний маркетинг, який багато в чому переживає
період свого становлення і, як і вся наша демократична система,
є ще вкрай недосконалим. Однак традиції нашого народу,
особливості його менталітету й досить високий рівень
політичної культури дозволяють будувати оптимістичні
прогнози щодо перспектив розвитку в Україні методів і засобів
політичного маркетингу.

Цивілізований політичний маркетинг як складова політичного життя
суспільства може сформуватися тільки при певному рівні  демократії,
розвинутому парламентаризмові і сталій  альтернативній виборчій
системі. В демократичному суспільстві завжди існує альтернатива
політичного вибору, а відтак створюються сприятливі умови для
формування цивілізованого політичного ринку – ринку влади з
пропозицією різних програм, ідей і кандидатів з урахуванням «попиту» –
інтересів електорату, тобто народу, який є джерелом влади.

Однак теорія, принципи функціонування сучасного політичного ринку
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в українському політичному менеджменті на загал ще залишаються
„цариною незвіданою”, широким полем для політологічних досліджень [1
– 4]. Тим часом вченим#політологам є на що спертися, окрім досягнень
західної науки. Маємо на увазі глибокі демократичні традиції українського
народу. Та й існуючий нині в нашому суспільстві ідеологічний плюралізм
дає вдячний матеріал для наукових узагальнень і вироблення практичних
рекомендацій. Використання сучасних маркетингових технологій
сприятиме впорядкуванню, легітимізації  політичного життя, гармонізації
відносин між владою і народом, підвищенню авторитету й ефективності
діяльності владних структур, повнішому задоволенню інтересів і прагнень
громадян, реальному забезпеченню їхніх прав, вдосконаленню
демократичних інститутів держави.

Демократія і політичний маркетинг взаємозалежні та
взаємообумовлені. Однак не можна не відзначити, що в умовах нинішнього
перехідного періоду і наша демократія, і наш політичний ринок ще не
досягли того рівня, який би задовольняв потреби суспільства. Але це не
може бути підставою для песимістичного погляду на наше політичне
майбуття. Зважмо: як багато впродовж віків робилося для того, щоб
викоренити наші демократичні традиції, однак вони завжди зберігалися
в пам’яті народній і так чи інакше сприяли процесові самоорганізації
нашого суспільства уже в сучасну епоху.

Основи політичного ринку почали складатися ще в давні часи в міру
формування влади як важливого соціально#політичного феномена, що
визначало головні імперативи життя будь#якого цивілізованого
суспільства. У різні епохи і в різних країнах він мав свої особливості. Якщо
використовувати аналогію, то треба визнати, що в ранньому середньовіччі
політичний ринок скоріш нагадував «натуральний обмін» чи «первісне
нагромадження» влади, де широко використовувалися методи насильства
й диктату. Так, у часи Київської Русі племена, що входили до її складу,
змушені були разом з матеріальною даниною віддавати князеві й частину
своєї свободи,  одержуючи навзамін обіцянку піклуватися про їхній захист
від зовнішніх ворогів. Зрозуміло, що в середньовічній державі можливості
політичного вибору в людей були вкрай обмежені.

З розвитком і ускладненням політичної сфери відбувається
розширення й удосконалення політичного ринку. Спостерігається загальна
закономірність: чим демократичнішим ставало суспільство, тим більше
людей залучалося до процесу політичної купівлі#продажу, тим більша їх
кількість брала участь у виборі політичних альтернатив і формуванні
влади.

На наших теренах певні тенденції демократичного розвитку
проявилися вже в період існування Київської Русі та Галицько#
Волинського князівства. Демократичність тодішнього соціально#
політичного і культурного життя викликала появу відповідних методів



116

формування суспільної думки, зміцнення суспільної моральності. Серед
них почесне місце посідали  «повчання» – твори морально#етичної
проблематики, в яких висловлювалися судження про доцільність певних
уявлень та норм поведінки. До нас дійшло, наприклад, «Повчання дітям»
Володимира Мономаха. У ньому великий князь викладає не тільки
моральні настанови, але й закликає нащадків берегти цілісність держави.

Звісно, не варто перебільшувати рівень середньовічної демократії в
Київській Русі та сприймати приклади закликання князів на престол за
допомогою віча і окремі спроби альтернативного впливу на суспільну
думку вже як безпосередній прояв республіканізму. Одначе ніяким чином
не можна ігнорувати роль традиційного східнослов’янського
демократичного фактора в політичному житті суспільства і формуванні
методів впливу на суспільну думку.

Подальший історичний етап розвитку держави, політичного ринку був
надзвичайно складним. Відбувався процес розпаду, поліцентризації і
державної трансформації Київської Русі, що збігся з історичною трагедією
нашого народу – татаро#монгольською навалою. Виникла загроза самому
існуванню східних слов’ян та їх багатої культури. Проте найстрашнішого
не відбулося. Народ, незважаючи на тяжкі історичні умови, вижив, зберіг
свої звичаї і традиції.

Від середини ХІV століття українські землі входять до складу
Литовського князівства. Особливістю цього державного утворення було
те, що його населення на 90 відсотків складалося із слов’ян. Тому тут
спочатку переважали українські традиції, культура, мова і навіть
православна релігія. Українці мали можливість розвивати свої
демократичні традиції, більше того – впливати на політичний клімат
всього Литовсько#Руського князівства. Так, звід законів «Руська правда»
став основою для розробки Литовського статуту. Багато українських міст
одержало європейський статус місцевого самоврядування – магдебурзьке
право. У ті часи налагодилося досить тісне і плідне співробітництво
українського народу з багатьма європейськими країнами. Українці
прилучалися до цінностей західноєвропейської цивілізації, яка навіть тоді
відзначалася певним рівнем розвитку демократії.

Надалі, коли утворилася Річ Посполита, становище українців різко
ускладнилося. Національне, економічне, політичне та релігійне гноблення
сприяло нагромадженню потенціалу соціального протесту, що, зрештою,
призвело до пасіонарного викиду енергії українського народу в процесі
його самоорганізації у вигляді масштабної революційної Національно#
визвольної війни під керівництвом Богдана Хмельницького в середині
ХVІІ століття.

У ті роки характер політичного процесу різко змінився. Однак
демократичні традиції збереглися й одержали подальший розвиток у
наступний період, сприяючи формуванню національного  політичного
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ринку.
Казацько#гетьманську християнську республіку, що сформувалася в

процесі Визвольної війни, багато дослідників вважають класичним
результатом політичної самоорганізації українства [5].

Демократичні традиції державного устрою розвинулися й збагатилися
в умовах козацько#гетманської держави. Саме тоді утвердився, по суті,
республіканський демократичний лад: реальною була рівноправність
громадян#козаків, діяла козача рада, функціонували обрані органи влади
– від гетьмана  до старшини й отаманів, існував козачий «присуд» тощо.

Як і в часи Київської Русі, у якій функціонувало  народне віче,  козаки
демократично обирали лідерів. Особа, що обиралося в козацький уряд,
повинна було двічі відректися від пропонованої посади і погоджувалася
лише на третю пропозицію – після важливих домовленостей, що
прикривалися ритуальною сваркою і погрозами. А вся церемонія виборів
закінчувалася покладанням старими козаками на голову обраного жмені
землі. Цей символ означав, що обраний стає слугою громади, яка його
обрала.

Ця соціополітична і психологічна схема побудови влади грунтувалася
на особливостях української ментальності, національної психіки. У той же
час говорити, що демократизм українського суспільства є лише наслідком
психологічних факторів, як справедливо відзначає В. Бебик, було б
неправильно. На формування ментальності впливають соціокультурні
фактори. З урахуванням того, що в період існування козацької держави
не склалися постійні соціальні структури, соціальним прошаркам була
притаманна «розмитість», а самосвідомість українців, в силу умов
попереднього історичного розвитку, була малорозвиненою, можна
стверджувати, що такі обставини не були  сприятливими для формування
національної абсолютистської влади [6].

Генеральний уряд, що складався з козачої старшини, був вищим
ешелоном влади в республіці, повноваження якого поширювалися на всі
землі України, підконтрольні Війську Запорозькому. Генеральний уряд
був підзвітний органу державної влади, який можна вважати зразком
українських демократичних інститутів – військовій раді, зборам усього
війська. Скликали їх для вирішення найважливіших питань соціально#
політичного життя, ведення війни, виборів гетьмана і складу генерального
уряду. Поточне керування здійснювалося генеральним урядом у складі
гетьмана та її найближчих  помічників – членів ради генеральної
старшини.

Гетьман був офіційним главою держави, наділявся широкими
повноваженнями для здійснення політичних, військових, господарських,
фінансових і судових функцій. Члени генеральної старшини виконували
функції міністрів та керували конкретними сферами громадського життя.
Місцеве управління здійснювалося полковими урядами, що обиралися
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полковою радою. Ця рада мала велику вагу і при  необхідності могла не
тільки обмежити свавілля полковника, але й позбавити його влади.
Сотенний уряд представляли сотник та його помічники. У містах правили
виборні міські старшини, у селах – сільські отамани. У великих містах,
що мали привілей на магдебурське право, влада належала магістратам.

Звертає на себе  увагу той факт, що представники державної влади і
місцевого самоврядування усіх рівнів були виборними і звітували перед
своїми виборцями.

Таким чином, у період, що розглядається, продовжували
розширюватися й зміцнюватися демократичні традиції українського
народу, формувалися елементи політичного ринку влади. В «Історії
запорозьких козаків» Д. Яворницький докладно описує порядок
проведення військових, курінних і паланочних рад, що були вищими
адміністративними, законодавчими і судовими органами [7]. Аналіз цього
джерела показує, що, незважаючи на удавану стихійність виборів
козацької старшини, існували команди «піарщиків», які могли сформувати
думку козацької ради і забезпечити обрання певної особи на
адміністративну посаду.

Особливо чітко простежується робота з організації суспільної думки,
коли йшлося не про вибір військової старшини, а про інші питання,
наприклад, походи проти ворогів. У цьому випадку козацька рада
розділялася на два кола (дві партії): чернь і старшина, заможні козаки.
Якщо чернь рішуче відмовлялася від пропозиції, то партія заможних з
нею спочатку начебто погоджувалася. Однак у той же вечір починався
процес, який можна назвати якщо й не політичним маркетингом, то,
напевне, «політичним торгом» з використанням досить ефективних
агітаційно#політичних технологій. Представники партії, що програла,
оперативно проводили «антирекламну кампанію» проти прийнятого
рішення. Робота велася індивідуально, по куренях. Посол країни, що
просила козаків про допомогу, обіцяв винагороди. Козацька старшина, що
клопотала про тем ж саме, починала умовляти козацьку раду погодитися
на принадні та вигідні умови, «щоб не піддатися загальній ганьбі й
осміянню за відмову в похвальному підприємстві проти ворогів Христової
віри». Якщо рада стояла на своєму, тоді кошовий отаман виходив з «кола»,
повідомляючи, що не бажає залишатися ватагом людей, які не дорожать
військовою честю, козацькою славою та добрим ім’ям. Г. Почепцов
справедливо бачить у цих перипетіях елементарні методи політичного
торгу, «маркетинговий хід», відомий ще з античних часів [8].

Уся ця кампанія тривала доти, доки посол не приймав всі умови козаків
та нагороджував їх, як правило, авансом у кілька тисяч золотих, котрі
після прилюдного перерахування переходили до військової скарбниці.

Отже, приймалося рішення, протилежне попередньому.
 Таким чином козацька старшина досягала своєї мети, застосовуючи
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такі, якщо використовувати сучасну термінологію, стратегії паблик
рилейшнз, як посилання на авторитет неформальних лідерів, розробку
повідомлень з урахуванням схильності „електорату” до рішення «за» чи
«проти», ритуальну театралізованість дії.

До професіоналів високого класу, що володіли талантом формувати
суспільну думку на користь своєї ідеї, варто віднести Б. Хмельницького.
Він, можна сказати, інтуїтивно використовував принципи і методи,
властиві сучасній усній комунікації, які передбачають для підвищення
сили впливу слова використання динамічного живого спілкування. Сучасні
політтехнологи добре знають, що  сприйняття яскравої промови в юрбі
різко підвищує ефективність звернення, оскільки люди, що стоять пліч#
о#пліч, приходять у збуджений стан, швидше солідаризуються з
промовцем.

Як відомо, демократизм українства різко контрастував
абсолютистській традиції Московської держави. Про це переконливо
писав М. Грушевський: «Непорозуміння виникали на перших же порах,
коли конституційні звички українського населення зіштовхувалися із
самодержавними принципами Москви» [9]. Відомо, коли козацька
старшина, поступившись вимозі московського уряду, складала присягу
російському самодержцеві і забажала, щоб і він присягнув у відповідь, то
одержала відмову. Бояри мотивували це тим, що російський цар#
самодержець не зв’язує себе присягою з своїми підданцями. Така заява
викликала в українців велике здивування, бо це ніяк не в’язалося в їхній
уяві про демократичний характер міждержавних відносин.

Б. Хмельницький дуже швидко відчув  протилежну політико#
ментальну установку нового сюзерена і став шукати інших союзників,
готувати нові геополітичні комбінації, внаслідок яких міг би розраховувати
на підтримку в боротьбі і проти Польщі, і проти Росії. Однак планам
великого гетьмана не судилося реалізуватися – 1657 року він помер.

У контексті історико#політологічного підходу до аналізу проблеми
варто згадати про ще одну подію, що свідчить про високий рівень
демократизму української політичної еліти. Мова про конституцію
П. Орлика – «Пакти і Конституція прав і вільностей Запорозького Війська»
(1710 рік). Вона виходила з визнання природних прав народу і
проголошувала незалежність Війська Запорозького, соборність
українських земель, передавала вищу законодавчу владу своєрідному
парламентові – військовій козацькій раді. У Конституції чітко
проглядалися  положення про три гілки влади, що взаємно
врівноважували одна одну, що є однією з найважливіших умов
демократичного устрою суспільства.

Період Української революції 1917 – 1920 років, який став новою
серйозною спробою відновити українську державність у її традиційних
демократичних формах. Розмах національно#визвольної боротьби



120

українського народу дозволив вже в листопаді 1917 року проголосити
Українську Народну Республіку, спочатку на автономних засадах, у складі
єдиної Росії. Слід зазначити, що вже тоді у Третьому Універсалі
Центральна Рада проголосила традиційні для українського народу
демократичні принципи – свободи слова, преси, віросповідання, зборів,
недоторканності особи. Було скасовано смертну кару.

Подальша зміна політичної обстановки – перемога більшовиків у Росії
і їхня навала на українські землі значно посилила динамізм усіх соціально#
політичних  процесів. 22 січня 1918 року Центральна Рада видає Четвертий
Універсал, у якому  проголошує повну незалежність УНР. Відтак було
створено державу, яка протягом чотирьох місяців свого існування
використовувала парламентську форму правління. Навіть в останній день
своєї діяльності Центральна Рада лишилася вірною принципам
демократизму. Вона обрала першого президента УНР і затвердила
Конституцію республіки – «Статут про державний устрій, права і волі
УНР». Та історичні обставини склалися так, що цей документ не встиг
стати чинним. Разом з тим, він є важливим історико#правовим актом, у
якому викладено бачення тодішньої політичної еліти майбутнього
українського державного устрою.

Конституція УНР основним принципом функціонування державних
структур проголосила суто демократичний принцип розподілу влади на
три гілки. Законодавча влада належала Всенародним Зборам, обраним
шляхом голосування. Рада Міністрів визначалася вищим органом
виконавчої влади. Вищою судовою владою повинний був бути Генеральний
Суд, обраний Всенародними Зборами. Громадянам УНР гарантувалися
всі демократичні свободи, а національним меншинам забезпечувалося
право національної автономії. Вищим законодавчим органом, який тоді
зароджувався, мали стати Національні Установчі Збори, що обиралися
також демократичним шляхом – прямим і таємним голосуванням, з
урахуванням принципу пропорційного представництва. Вищим
виконавчим органом ставала Національна Рада, що мала обиратися
Національними Зборами. Разом з тим, усі постанови, що відносилися до її
компетенції, повинні були розглядатися і затверджуватися  Всенародними
Зборами УНР.

На основі проаналізованих фактів можна зробити висновок, що
головним принципом формування тогочасної української державної
системи виступав традиційний демократизм. Конституція передбачала
створення парламентської республіки, адже Всенародні Збори мали бути
провідником державної політики, їм належало, наприклад, право
оголошувати вотум недовіри урядові й окремим міністрам.

Політологи А. Слюсаренко і М. Томенко, відзначаючи “всесилля
парламенту”, вважають, що “юридичним нонсенсом була відсутність в
основному законі УНР посади голови держави (президента) і глави уряду
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(прем’єра)” [10]. Однак реальне політичне життя вносило свої корективи.
На останньому засіданні Малої Ради Президентом України був обраний
М. Грушевський. Незважаючи на істотні юридичні вади, положення
Конституції УНР свідчать про дотримання принципів традиційного
демократизму українського народу. Лідери тодішніх політичних сил
виявили цілком європейський характер політичного мислення.

Процес державотворення в Наддніпрянщині надихнув західне
українство використати сприятливі політичні умови (військова поразка і
розвал Австро#Угорської імперії) на створення власної державності. І тут
державотворення відбувалося цілком демократичним шляхом. Спочатку,
18 жовтня 1918 року, у Львові парламентарії,  лідери політичних партій і
церковних ієрархів Східної Галичини та Буковини ухвалили рішення про
утворення Української Національної Ради – представницького органу.
Крім того,  було оголошено про намір об’єднати всі західноукраїнські землі
в єдне ціле. Після досягнення згоди між усіма партіями регіону 9 листопада
1918 року було утворено уряд – Генеральний секретаріат на чолі з К.
Левицьким. Незабаром було офіційно проголошено нову державу –
Західно#Українську Народну Республіку (ЗУНР). Був схвалений
Тимчасовий Основний Закон ЗУНР,  що разом з пізнішими доповненнями
визначив сутність і особливість нового державного ладу.

Прагнення до національної єдності українства обумовило вступ ЗУНР
у правові відносини з УНР. 22 січня 1919 року в Києві був проголошений
Акт злуки (об’єднання) двох українських держав, відповідно до якого
ЗУНР гарантувалася повна автономія, зберігалися її органи влади з усіма
їх повноваженнями. У перші місяці існування соборна  УНР   була
конфедеративним утворенням. Остаточне рішення про характер
державної структури відкладалося до Установчих Зборів, які так і не
удалося провести. Оцінюючи політичні засади ЗУНР, варто підкреслити,
що вони, як і в УНР, відповідали основним принципам демократії.

Ретроспективний аналіз свідчить, що, в основному, всі українські
політичні сили прагнули на основі демократичних принципів, узгоджених
рішень створити цивілізовану державу, демократичне законодавче поле,
яке стало б надійною основою для стабільного функціонування усіх форм
і методів політичного ринку влади.

На жаль, процес, що розпочався в ті роки, на кілька десятиліть був
перерваний втручаннями ззовні.

Проголошення 1991 року незалежності України відкрило широкі
можливості для використання і примноження демократичних традицій
державного облаштування. Проте в умовах докорінної соціально#
політичної трансформації їх потенціал не був належно використаний. На
думку багатьох аналітиків, в країні встановилася лише «напівдемократія».

Однак і досягнутого применшувати не слід. У наше політичне життя
увійшли альтернативні вибори, яких тривалий час не знало українське
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суспільство. Сформувалися три гілки влади – найважливіша ознака
демократичного правління. Поступово формується політичний ринок
влади, на якому використовуються з більшим чи меншим успіхом сучасні
технології політичного маркетингу.

Однак усі ці позитивні процеси відбуваються не безболісно. Періодично
виникає протистояння між законодавчою і виконавчою гілками влади. Час
від часу нецивілізовано загострюються відносини з опозиційними силами.
Поширилася корупція. Деякі політичні сили вдаються до «брудних»
піарівських акцій та політичних технологій. Але якщо підходити з широких
історико#філософських позицій, то всі ці явища можна віднести до
симптомів хвороби зростання, обумовленими динамічними
трансформаційними процесами, формуванням принципово нового
соціально#політичного укладу.

Особливість полягає в тім, що політичний ринок у пострадянському
просторі складався занадто швидко, часто методом спроб і помилок. На
Заході, наприклад, секуляризація і маркетизація проходили поступово,
крок за кроком. Тривалий час паралельно продовжували існувати
неринкові елементи, що заповнюють „простір” між керуючими і
керованими. В Україні ж після краху старої системи влади політичний
вакуум не міг бути заповнений ні традиціями, ні ритуалами, ні
стереотипами свідомості та поведінки. Їх потрібно було відроджувати, а
це справа не одного дня.

Та попри всі труднощі суспільство нагромаджує досвід проведення
виборчих кампаній, цивілізованого формування органів державного
управління і місцевого самоврядування. Усе це створює сприятливі умови
для широкого використання в політичному житті маркетингових відносин,
сучасних політичних технологій, використання конкретних соціологічних
досліджень, методів паблик рилейшнз. Так, під час виборів народних
депутатів України та органів місцевого самоврядування, що відбулися в
березні 2002 року, спостерігався, незважаючи на певні недоліки, не тільки
вищий рівень їх організації, але й ширше використання виборчих
технологій, запозичених у західних демократій: поліпшилося
рекламування партій і політичних лідерів, різноманітнішими й
ефективнішими стали комунікативні засоби, методи паблик рилейшнз
тощо. Український політичний ринок набрав цивілізованішого вигляду,
що значно підвищило можливості електорату зробити вільний вибір.

Аналітики стверджують, що нині в Україні методи і форми політичного
маркетингу використовуються вже досить широко. Однак застосовується
й багато політичних технологій маніпулятивного характеру.

Новим тестуванням нашого суспільства на демократизм стануть
президентські вибори 2004 року. Вони вимагатимуть від усіх політичних
сил нових значних зусиль для подальшого формування цивілізованого
політичного ринку, пошуку й використання нових, ефективніших методів
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політичного маркетингу.
На всіх етапах історичного розвитку політичній культурі українського

народу був притаманний демократизм. Ці традиції сприяють перебудові
політичного життя, організації його згідно з сучасними стандартами
демократії.
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Проблеми досліджень
міжнародних відносин

Максим Кравчук,
магістр міжнародних відносин,

співробітник Управління політичного аналізу і планування
Міністерства закордонних справ України

Розкриваючи сутність міжнародних відносин, можна умовно
визначити три виміри теоретичного осмислення міжнародної
взаємодії: локальний, сублокальний та глобальний. На тлі процесу
глобалізації та в умовах взаємозалежності особливої уваги
дослідників заслуговує глобальний рівень міжнародної взаємодії.
Він найскладніший для теоретичного осмислення, бо вимагає від
дослідника високого рівня абстрагування та оперування великими
обсягами емпіричного матеріалу.

На нашу думку, міжнародна суспільно#політична взаємодія на
глобальному рівні не може бути відтворена лише шляхом побудови моделі
складної комплексної системи з вертикальною структурою та особливим
горизонтальним розташуванням суб’єктів. З огляду на те, що міжнародні
відносини та система міжнародних відносин як наслідок їх розвитку на
тлі глобалізації з часом набувають якісних та кількісних змін, особливої
актуальності набуває виявлення закономірностей динамічного розвитку.

Що стосується існуючої методології та підходів до аналізу міжнародних
відносин, то можна виділити два головні напрямки:

1) історико#політологічний – дослідження міжнародних відносин як
особливого виду суспільних відносин шляхом аналізу зв’язків, інститутів
та поведінок, які виникають та розвиваються в часі та просторі;

2) геополітичний/геоекономічний – дослідження міжнародних відносин
шляхом аналізу політичної та економічної взаємодії між державами та
іншими суб’єктами з акцентом на просторовому розташуванні суб’єктів
міжнародної або транскордонної взаємодії і виникненні та розвитку
центрів сили.

З огляду на велику кількість різноманітних шкіл, теорій та
методологічних підходів, такий поділ є умовним і застосовується нами
виключного для того, щоб виявити головні здобутки сучасної теорії
міжнародних відносин та її “білі плями”, або питання, які потребують
розробки.
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Необхідно також додати, що сьогодні вже є певні напрацювання з історії
і теорії міжнародних відносин (розвинуто понятійну базу, розроблено
схеми та методи структурного і функціонального аналізу), соціології
міжнародних відносин (вироблено підходи до аналізу міжнародних
відносин як особливого виду суспільних відносин) та низка
міждисциплінарних розробок, до яких належать глобалізаційні та
світосистемні теорії.

В обох напрямках визначальними поняттями є держава (як головний
суб’єкт міжнародних відносин), національні інтереси, сила, кордони і
територія. У цьому контексті слід зазначити, що в межах теорії
міжнародних відносин досягнуто консенсусу стосовно недосконалості та
обмеженості державоцентриського (етатистського) підходу. Проте, на
нашу думку, незважаючи на численні вади цього підходу, він дозволяє
побудувати ефективну статичну модель міжнародних відносин.

Головною проблемою теоретичного осмислення міжнародних відносин
є те, що й нині бракує чіткої та ефективної системи методів аналізу
динаміки їх  розвитку та змін. У межах традиційних шкіл (політичного
реалізму, неореалізму, функціоналізму, транснаціоналізму та інших) не
спостерігається чіткого бачення динаміки розвитку міжнародних відносин.
У цьому контексті йдеться про можливість пояснення головних трендів їх
розвитку з точки зору таких аспектів, як трансформація національних
політичних режимів (засадничий фактор зміни поведінки держав), зміни
у характері міжнародної взаємодії та їх параметри, функціональна та
системоутворююча роль розподілу ресурсів та його закономірності.

У цілому існуюча теорія, на нашу думку, не дає відповіді на два
запитання: якою є природа змін міжнародних відносин і яким чином можна
відобразити їх систему на тлі нелінійних процесів глобалізації?

Проблема, очевидно, полягає в тому, що досить важко врахувати усі
фактори. Проте головні з них все ж таки мають бути відображені у теорії.
Таким чином, виділимо такі дві групи факторів, які визначать природу
міжнародних відносин та їхньої системи:

1. Внутрішні фактори розвитку суспільств та держав – обмеженість
ресурсів та необхідність розширення простору життєдіяльності.

2. Зовнішні фактори – можливості для розширення простору
життєдіяльності, стан і динаміка розвитку міжнародного середовища та
“тиск”, або вплив, середовища на суб’єктів міжнародних відносин. Поряд
із цим слід враховувати і системні виклики та проблеми.

Отже, загальна методологія аналізу міжнародних відносин на
глобальному рівні, на нашу думку, має базуватися на такому алгоритмі:

а) перший крок аналізу – узагальнення інформації про вихідну
мотиваційну базу суб’єктів міжнародних відносин з врахованням
внутрішніх факторів;

б) другий крок – побудова моделі взаємодії між суб’єктами з
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врахуванням їхньої стратегії і тактики поведінки на тлі сукупного впливу
середовища.

Що ж стосується обох кроків, або етапів аналізу, то вони знаходять
відображення в більшості теоретичних і практичних досліджень. Що ж
стосується методології та практичних аспектів аналізу закономірностей
динаміки розвитку системи міжнародних відносин, то це питання, на нашу
думку, є недостатньо опрацьованим через недоліки традиційного
системного підходу.

В результаті створення згаданої моделі постає комплексна картина
загальносвітової політичної взаємодії та чітке структурне уявлення про
систему міжнародних відносин як уособлення усіх сталих зв’язків та
взаємодій між їх суб’єктами. З огляду на це необхідно з’ясувати, які
існують шляхи виявлення закономірностей взаємодії у суспільно#
політичній площині, враховуючи увесь комплекс аспектів розвитку
міжнародних відносин. Це і передумови для виникнення взаємодії (на
локальному, сублокальному та глобальному рівнях), і головні тенденції
та закономірності розвитку взаємодії між суспільствами та державами
(інституційний вимір) у політичній площині.

  В ході аналізу розвитку міжнародних відносин та їх системи у
контексті глобалізації глобальна система постає як найвищий рівень
організації суспільної взаємодії. При цьому виникнення та розвиток
міжнародних відносин, а також їх системний характер, постають як
наслідки глобалізації, інтенсифікації взаємодії між суб’єктами на
міжнародній арені. Таким чином, особливості глобалізації відображають
об’єктивно обумовлені процеси розвитку окремих суспільств та їх
організованих форм (держав) і отже можуть бути основою для аналізу
системи міжнародних відносин.

Враховуючи статичний та динамічний виміри дослідження
міжнародних відносин, слід зазначити також, що ці відносини постають
як процес взаємодії між суспільствами, який охоплює відносини як на
мікросоціальному рівні (між представниками чи групами представників
різних суспільств), так і макросоціальному (між цивілізаціями та
суспільствами, на інституційному рівні – між державами) в межах певного
простору життєдіяльності, головним фактором якого є формування
системного та упорядкованого міжнародного середовища.

Однією з головних особливостей поведінки держав у контексті
глобалізації та головних закономірностей розвитку суспільно#політичних
відносин на глобальному рівні в цілому є те, що міжнародні відносини не
мають впорядкованого характеру в силу асиметричного розвитку суб’єктів
взаємодії та нерівномірного розподілу ресурсів. У цьому контексті виникає
питання, чи можна виявити закономірності в історичному розвитку
міжнародних відносин у політичній сфері шляхом оперування такими
категоріями, як “національні інтереси”, “сила”, “інтеграція”, “держава”.
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Згадані категорії, попри їх застосування у політологічному аналізі,
потребують визначення з точки зору економічних та культурологічних
аспектів, які не враховуються достатньою мірою у теорії міжнародних
відносин.

На нашу думку, ця дилема лежить в основі висновку, якого дійшли
деякі сучасні дослідники: складність комплексного аналізу тенденцій та
закономірностей розвитку міжнародних відносин пояснюється тим, що ще
не існує цілісної науки про зовнішню політику і міжнародні відносини [1].
Це, зокрема, обумовлює неспроможність існуючих теорій пояснити
глибинну сутність процесів, які відбуваються на сучасному етапі, та
спрогнозувати розвиток міжнародних відносин в цілому [2]. З огляду на
те, що політичні відносини тісно переплітаються з економічними та
соціокультурними сферами діяльності, їхнє теоретичне осмислення
шляхом узагальнення знань лише про природу політичних відносин на
локальному та глобальному рівнях має штучний характер.

У цьому контексті слід додати, що наукова теорія, у нашому випадку –
теорія міжнародних відносин, відповідно до методологічних підходів Т.
Парсонса, в класичному розумінні має базуватися на аналізі однакових
елементів системи в рамках ідентичних емпіричних процесів [3]. Це
необхідно для виявлення закономірностей динаміки розвитку системи.
Проте, чи існують однакові елементи в системі міжнародних відносин?

Це питання постає ще гостріше за умови зростання темпів соціальних,
політичних та економічних змін, внаслідок чого посилюється
асиметричність у розвитку складових системи, і розвиток міжнародних
відносин, зокрема їхніх суб’єктів, набуває непередбачуваного та
різновекторного характеру.

З огляду на це, проблема полягає ще й тому, що розвиток теорії
міжнародних відносин не може відбуватися традиційним шляхом
встановлення чи розширення меж емпіричного охоплення. Причина такої
ситуації полягає у методологічних обмеженнях теорії міжнародних
відносин, які призводять до фрагментарності емпіричного матеріалу і,
відповідно, до різних підходів та неможливості цілісного бачення предмета
дослідження. У такій ситуації виникає небезпека втрати системності теорії
та її практичного застосування [4].

Водночас слід зазначити, що в науковій літературі можна виділити
кілька напрямків дослідження міжнародних відносин: історичний,
політологічний та соціологічний, які мають суттєві відмінності у підходах
і методах аналізу та узагальнення існуючого емпіричного матеріалу.

Що ж стосується політологічного аналізу поведінки держави у
контексті глобалізації, то з’ясування сучасного стану політичних систем
(простих – держави, і складної – система міжнародних відносин), логіки
їх розвитку на макрополітичному рівні, то він здійснюється переважно на
основі детерміністичного підходу. А це значно звужує можливості
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альтернативного осмислення та об’єктивного аналізу міжнародних
відносин.

Отже, постає необхідність використання досвіду та методологічної бази
міждисциплінарних досліджень із застосуванням синергетичного,
цивілізаційного та світосистемного підходів, які дозволяють узагальнити
увесь комплекс питань, пов’язаних із функціонуванням суспільств у
глобальному контексті та їх динамічну природу розвитку. Варто
зазначити, що міжнародні відносини внаслідок глобалізації набули
найвищого рівня системності. У цьому контексті застосування системного
підходу дозволяє з’ясувати головні принципи взаємодії суб’єктів
міжнародних відносин, архітектуру їхнього взаємовпливу та можливі
тенденції подальшого розвитку.

Таким чином, закономірності становлення та розвитку системи
міжнародних відносин, як сукупності сталих, впорядкованих зв’язків між
складовими, можна розглядати як головне джерело інформації про
природу міжнародних відносин в контексті глобалізації. На нашу думку,
найбільш ефективним з існуючих підходів є розгляд сучасної міжнародної
політичної системи на основі розробок Т. Парсонса [5] та Д. Істона [6]. На
цій основі сучасну систему міжнародних відносин можна визначити як
сукупність відносин взаємодії між “простими” політичними системами
(державами), які, у свою чергу, є сукупностями відносин, що перебувають
у постійній взаємодії зі своїм зовнішнім середовищем через механізми
“входів” і “виходів”.

На “входах” елемент складної системи отримує ззовні імпульси,
сигнали, ресурси, зустрічається з викликами, які загрожують її цілісності.
Джерелом “вимог”, які є одним з видів системних викликів, постають, з
одного боку, складові її внутрішнього середовища (екологічна, біологічна,
особистісні і соціальні системи), з іншого боку – зовнішнє середовище
(міжнародно#політичні, міжнародно#екологічні і міжнародні соціальні
системи). Усі “вимоги”, що надходять на “входи” з глобального зовнішнього
середовища, переробляються всередині політичної системи шляхом
реагування всіх її елементів і викликають її  сукупну реакцію, за
допомогою якої вона адаптується до середовища. На “виходах” така
реакція набуває форми політичних дій, урядових актів і заходів тощо.

У свою чергу, ця зворотна реакція системи є початком нового циклу її
взаємодії з середовищем, сприяє змінам у зовнішньому середовищі, яке
продукує наступні “вимоги”. Таким чином, цей підхід дозволяє виробити
модель системи міжнародних відносин як цілісного організму, елементи
якого постійно взаємодіють із зовнішнім середовищем і безперервно
“вивіряють” свої “відповіді” із станом системи та реакцією інших елементів
[7].

Цей підхід, незважаючи на критику деяких дослідників, дозволяє
сформулювати припущення, що поведінка суб’єктів міжнародних
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відносин, поряд з внутрішніми факторами, визначається характером
відносин у системі в цілому (середовищем). Таким чином, тиск зовнішнього
середовища на певному етапі розвитку системи є визначальним у
формуванні поведінки суб’єкта та його розвитку в цілому. Система,
досягаючи певного рівня розвитку (цілісності), починає
самоорганізовуватися та функціювати за власними законами.

Прикладами такої самоорганізації у практичній площині є пошуки
державами найоптимальнішого діалогу з провідними гравцями на
міжнародній арені. Отже, держави, в силу об’єктивних обставин, змушені
перебудовувати свої відносини з сусідами та внутрішні процеси для того,
щоб підтримувати продуктивний діалог.

Грунтуючись на такій моделі, можна зробити висновок, що міжнародні
відносини в умовах глобалізації набули складної динамічної природи і
виникнення системи міжнародних відносин можна розглядати як найвищу
форму організації відносин між суб’єктами у єдиному життєвому просторі,
які, за моделлю Л. Берталанфі, перебувають у взаємодії [8].

Враховуючи те, що формування системи міжнародних відносин у
контексті глобалізації має досить складну та багатовимірну природу, слід
зазначити, що, з точки зору загальної теорії систем, складну систему, якою
є система міжнародних відносин, неможливо описати точно і детально,
що, власне кажучи, випливає вже з визначення такої системи.

Основна дилема полягає у виробленні компромісу між простотою опису,
що є однією з передумов розуміння природи міжнародних відносин, і
необхідністю врахування численних поведінкових (тобто, типу вхід –
вихід) характеристик складної системи. Вирішення цієї дилеми шляхом
застосування класичного системного підходу полягає у визначенні ієрархії
системи. Таким чином, модель складної системи формується на основі
сукупності моделей, кожна з яких описує поведінку системи з точки зору
різних рівнів абстрагування [9].

У цьому випадку за ієрархію суб’єкти міжнародних відносин (держави)
можна визначити як локальні, глокальні, субглокальні та глобальні. Такий
підхід можна синхронізувати з підходом І. Луарда, який поділяв держави
на мікро#держави, малі, середні, великі держави та наддержави [10].
Проте застосування класифікації держав саме від локального до
глобального дає можливість визначити, з одного боку, позиціювання
вектора розвитку (внутрішній – зовнішній), виявити потенційний та
фактичний рівень взаємодії з оточенням (локальний – глокальний,
глобальний), ступінь взаємодії держави з оточенням (глокальний –
глобальний).

Поряд з цим, застосування поняття глокальності та її ступеня (на
практиці це визначають як “індекс глобалізації” держави [11]) дозволяє
за певними критеріями визначити потенціал держави у взаємодії в певних
галузях. У зв’язку з цим простежується необхідність удосконалення
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статичного уявлення ієрархії за допомогою динамічної складової.
В цілому згадана класифікації держав та їх ієрархія породжені двома

головними факторами, які ми вже відзначали: обмеженість ресурсів та
внутрішні обставини для розвитку. Перше розуміємо як увесь комплекс
ресурсів, необхідних для життєдіяльності суспільства і держави, а друге
– це внутрішньополітичні умови розвитку держави, національний
економічний розвиток, ситуація в суспільстві в цілому.

Що ж стосується засобів досягнення національних інтересів окремою
державою, то вони базуються не тільки на усвідомленні головних
внутрішніх потреб, але й на історичному досвіді, традиції тощо. У цьому
зв’язку яскравими прикладами таких традиційних форм досягнення
національних інтересів є дипломатія та військова сила.

В умовах глобалізації традиційні засоби міждержавної взаємодії у
світлі їхнього застосування (стосовно військової сили – стримування,
залякування, попередження) набувають складної багатовимірності.
Протягом ХХ століття перегони озброєнь стали одним з найголовніших
факторів, які визначали природу взаємодії між державами. (Приклади:
неконтрольована мілітаризація Німеччини була однією з передумов обох
Світових війн; розвиток та нагромадження стратегічних ядерних озброєнь
наддержавами (США та СРСР) визначали характер та умови
суперництва; продаж зброї державам#сателітам в умовах біполярності для
ведення “локальних війн” призводив до радикального збільшення
кількості збройних конфліктів між локальними суб’єктами).

Що стосується дипломатії, то цей практичний засіб взаємодії між
державами в процесі історичного розвитку трансформувався на
локальному, сублокальному, субглобальному та глобальному рівнях. В
результаті, поряд з іншими, виник інститут багатосторонньої дипломатії,
в межах якого вироблено нові методи дипломатичної взаємодії між
державами.

Поряд з такими засобами важливу роль відігравав, та й тепер відіграє,
інститут товарно#грошових відносин, який набув складних організаційних
форм. У результаті приватні транснаціональні компанії в ХХ столітті стали
активними чинниками міжнародних стосунків.

Усе це лише деякі риси зовнішніх змін природи міжнародних відносин.
Логіка ж та закономірності їх розвитку лежать в глибинній сутності
суспільно#політичних та політичних відносин в цілому. Це й світоглядні
та ціннісні орієнтири політиків і народів (релігії, ідеології тощо), це і
природні та географічні умови розвитку окремих суспільств.

Враховуючи зазначене, у дослідженні природи сучасної глобальної
системи міжнародних відносин необхідно враховувати аспекти, які лежать
у просторово#структурному вимірі системи (елементи системи, структура)
та функціональному вимірі (середовище міжнародних відносин, стійкість
їх системи та характер зв’язків між її елементами) [12].
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Поряд з іншими, одним з функціональних вимірів міжнародної системи
є владні відносини. Це явище проявляється у досягненні державою своїх
інтересів шляхом впливу на іншу державу дипломатичними,
економічними, військовими та іншими засобами. Можливості для такого
тиску лежать у площині різного рівня розвитку держав, їх політичного та
військового потенціалу і взаємозалежності в економічній площині.

У цьому контексті дослідники міжнародних відносин виділяють такі
типи владного контролю у міжнародному житті, як імперський, біполярний
та баланс сил [13]. Перший і другий – глобальний рівень контролю,
останній – особлива форма глобального контролю, за якого важливу роль
відіграють так звані “глокальні” держави, тобто держави, які впливають
на середовище, але не на систему в цілому.

Поява владного контролю в міжнародних відносинах свідчить, що в
історичному розвитку відносини між державами набули такого рівня
інтенсивності, коли поведінка окремих суб’єктів втрачає самостійний
характер і перебуває під впливом інших.

Враховуючи зазначене, узагальнення інформації про нинішній стан
міжнародних відносин (політичні, військово#політичні та економічні
відносини) і вироблення цілісного уявлення про їх природу потребує
аналізу динаміки, принципів та закономірностей такої взаємодії у
комплексі. Отже, виникає необхідність з’ясувати логіку динамічного
розвитку системи міжнародних відносин в цілому.

Ця система в процесі історичного розвитку набувала рис складної
динамічної системи. Принципово важливим тут є визначення системи
міжнародних відносин як складної динамічної системи – як об’єкта або
процесу, для якого однозначно визначено поняття стану, за допомогою
якого описуються зміни початкового стану в часі. Одним з елементів
аналізу природи такої складної динамічної системи (системи міжнародних
відносин) є врахування головних аспектів процесу ускладнення політичної
системи та політичного простору в цілому.
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Конструктивна  взаємодія
(в контексті соціологічних поглядів П. Сорокіна)

Іван Шаблінський,
політолог

В новітніх суспільно+історичних умовах, коли динамічно
формується інформаційне суспільство, взаємодія суб’єктів
суспільно+політичних процесів стає все інтенсивнішою,
різноманітнішою та ефективнішою, а у певних випадках і дуже
небезпечною для суспільства та його інститутів. Відтак виникає
необхідність ретельного дослідження взаємодій в суспільстві та
їх наслідків, які можуть виникнути в залежності від підгрунття,
на якому вони будуються. В цьому плані особливої уваги
заслуговують погляди видатного соціолога ХХ століття П.
Сорокіна.

Властивості об’єктів можуть проявитися і бути пізнаними тільки у
взаємодії з іншими об’єктами [3, с. 88]. П. Сорокін визначив взаємодію в
соціальному    бутті як фундаментальний “родовий” процес. Спираючись
на досягнення провідних вчених світу, він зробив висновок, що ”поза
взаємодією нема і не може бути ніякого агрегату, асоціації і суспільства,
взагалі соціального явища” [11, с. 33],  тобто всього того “в соціальній
дійсності, що виявляє себе, свідчить про стан, зміни, процеси в соціальних
об’єктах” [14, с. 691]. Взаємодія розумних істот, яка ніколи не
припиняється, можлива тільки завдяки тому, що називають різницею
здібностей і характерів, і ця різниця є необхідною умовою свідомості [12, с.
419]. Згідно з П. Сорокіним, соціальним явищем “буде будь#яка психічна
взаємодія… Соціальне явище  є соціальний зв’язок, який має психічну
природу і реалізується у свідомості індивідів, виступаючи водночас за
змістом і тривалістю за її межі” [11, с. 39].

Сучасні дослідники суспільства, спираючись на праці П. Сорокіна,
вважають, що “людина виникає і існує тільки у взаємодії з іншими людьми
і під їх впливом. …закладена в нас біологічно програма поведінки
недостатня для того, щоб ми були людьми. Вона доповнюється програмою,
записаною в знаках культури” [7, с. 14].

Аналізуючи прояви психічної взаємодії в знаках культури –
матеріальних речах, П. Сорокін дійшов висновку, що ”всі ці явища
належать до категорії соціальних фактів лише тому, що вони суть символи
психічних переживань або, інакше кажучи, вони суть психіка, що
реалізувалась… Сказане однаково стосується і храму, і будинка, і картини,
і кокарди, і інших “матеріальних речей”. Всі вони лише символи, ознаки
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психічних переживань – і тому вони соціальні явища” [11, с. 41].
За П. Сорокіним, процес людської взаємодії складається з трьох

головних компонентів: 1) мислячих, реагуючих і діючих людей, які є
суб’єктами взаємодії; 2) значень, цінностей і норм, завдяки яким індивіди
взаємодіють, усвідомлюючи їх та обмінюючись ними; 3) відкриті дії і
матеріальні артефакти як матеріальні рушії або провідники, з допомогою
яких об’єктивуються і соціалізуються нематеріальні значення, цінності і
норми” [11, с. 193].

Певні компоненти психічної взаємодії складають ту чи іншу композицію
також у залежності від темпераменту акторів. Як вважав філософ#
прагматист В. Джемс, темперамент впливає на хід думок незрівняно
сильніше, ніж будь#яка бездоганна об’єктивна передумова. Він “впливає
подібно до фактів або принципів, спонукаючи до вибору більш м’якої або
більш суворої точки зору на світ” [4, с. 8].

Суспільно#політична сила є наслідком синтезу ресурсів (у першу чергу
– психічної енергії людей), спрямованих на досягнення соціально корисної
мети, який відбувається на підставі моделі (інтенсивність виявлення
психічної енергії людей – темперамент є провідним елементом моделі) їх
оптимальної організації. Синтез ресурсів, внаслідок якого виникає
ресурсозберігаюча дія, відбувається в процесі конструктивної психічної
взаємодії людей – соціального явища, яке належить до позитивної частини
людської практики.

Визначення компонентів людської взаємодії П. Сорокіна, в такому
разі, можна вважати протоформулою конструктивної соціально%
політичної дії % сили. В якості ресурсів виступають суб’єкти взаємодії –
їх психічна енергія та матеріальні артефакти, з допомогою яких
“об’єктивуються і соціалізуються нематеріальні значення, цінності і
норми”. На підставі “нематеріальних значень, цінностей і норм” у взаємодії
людей формується соціально корисна мета та модель організації ресурсів
для її досягнення. ”З  психологічної   точки  зору   (“внутрішньої”)   ця
взаємодія зводиться до обміну різними уявленнями, сприйняттями,
почуттями, бажаннями і взагалі всім, що відоме під назвою психічних
переживань” [11, с. 47]. ”Для можливості психічної взаємодії, окрім інших
умов – наявності свідомості або психіки у суб’єктів взаємодії, наявності
сприймаючих апаратів і т. д., необхідна ще одна додаткова умова, а саме
наявність більш чи менш однакового прояву (символізування) одних і тих
же переживань взаємодіючими суб’єктами, що, в свою чергу, дає
можливість правильного тлумачення цих символів кожному з них” [11, с.
48].

Цілком зрозуміло, якщо сила як суспільно#політичне явище виникає
на підставі оптимальної організації, в першу чергу, людських ресурсів
(тобто оптимальної організації психічної енергії людей), спрямованих на
досягнення соціально корисної мети, то без “однакового прояву
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(символізування) одних і тих же психічних переживань взаємодіючими
суб’єктами” їх оптимальна організація (взаємодія) неможлива.

Адекватне і узгоджене тлумачення символів переживання сприяє
взаєморозумінню – конструктивній психічній взаємодії. Переживання
стають зрозумілими і спільними для її суб’єктів.

В політиці конструктивність визначається як “вимога до політичного
процесу, політичної теорії, програм перетворень і приняття рішень,
спеціфічна якість політики, що відповідає такій вимозі. Конструктивність
характеризує ефективність політики і влади, політичних концепцій та
ідеологій. Своєю стриманістю вона протистоїть риториці, вербалізму
(зведенню дії до розмов). Конструктивність особливо необхідна в періоди
політичних криз, реформ та революцій” [8, с. 141].

Суб’єкти взаємодії, досягаючи правильного тлумачення символів
переживання, вступають в конструктивну психічну взаємодію і створюють
соціальну групу, яка функціонує відповідно до оптимальної моделі
організації їх психічної енергії та інших ресурсів. “Якщо цієї умови
(правильного тлумачення символів переживання) немає – то немає
правильної психічної взаємодії, а як немає останньої,  немає і справжньої
соціальної групи” [11, с. 48].

Під “правильною психічною взаємодією”, про яку говорить П. Сорокін,
треба розуміти оптимальну організацію психічної енергії, що втілюється
у взаємодії “мислячих, реагуючих і діючих людей”, які “усвідомлюють і
обмінюються значеннями, цінностями і нормами” та “об’єктивуються і
соціалізуються” через “відкриті дії і матеріальні артефакти”, тобто через
дію суспільно#політичної сили.

Якщо “правильної психічної взаємодії” обмаль або її і зовсім немає, то
тоді виникає модель організації психічної енергії та інших ресурсів, яка
функціонує з їх втратами. Чим менше “правильної психічної взаємодії”,
тим більше насильства – деструктивності, неоптимальної організації
психічної енергії та інших ресурсів, тим більша ймовірність, що соціальна
група сягне межі розпаду або перейде до менш досконалої моделі
організації.

Періоди революцій та війн є періодами, коли “правильна психічна
взаємодія” в масштабах суспільства зведена до мінімуму, і суспільство
руйнується, втрачаючи значні ресурси.

Сучасник П. Сорокіна М. Бєрдяєв у праці “Доля Росії: досліди з
психології війни і національності” (1918 рік) писав, що “війна
відбувається… в глибинах духу, а на площині матеріальній видно лише
зовнішні ознаки того, що відбувається в глибині. Фізичне насильство, що
завершується вбивством… – є ознакою духовного насильства, здійсненого
в духовній дійсності зла” [1, с. 420].

Відкидаючи конструктивну психічну взаємодію, вдаючись до
вирішення сучасних проблем згідно з історично застарілою звичкою до
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насильства (яка походить від агресивності тварин, не здатних психічно
взаємодіяти внаслідок того, що вони не наділені свідомістю) при наявності
надпотужних технічних засобів, людство надмірно ризикує. “Жахлива
низка поступових переходів – від півнів, що побилися на смітнику, через
собак, що гризуться, через хлопчаків, що розбивають носи один одному,
через юнаків, що б’ють один одному об голови пивні кружки, через
трактирні побоїща, вже з легким присмаком політики, призводять
зрештою до війн і атомної бомби” [9, с. 44]. “У нас є вагомі підстави вважати
внутрішньовидову агресію найсерйознішою небезпекою, яка загрожує
людству в сучасних умовах культурно#історичного і технічного розвитку”
[9, с. 45]. Зрештою, в нинішніх умовах ми вже розуміємо: “Все, що
примушує і гвалтує, є хибно спрямована свобода” [1, с. 420].

Втрата ресурсів, мовою П. Сорокіна, це руйнування  “об’єктивованої
психіки” – духовних символів, втілених в “недуховних формах буття”,
тому для суб’єктів взаємодії дуже важливо зрозуміти і сприйняти психічні
переживання одне одного, щоб не допустити взаємних втрат ресурсів –
неконструктивної взаємодії.

П. Сорокін наголошував: ”Однією з необхідних умов для можливості
правильної психічної взаємодії є наявність однакового прояву однакових
психічних переживань різними членами групи; де цієї тотожності нема,
хоча б були в наявності висока психіка і “сприймаючі апарати”, – нема
психічної взаємодії, а отже і соціальної групи як надіндивідуальної
єдності” [11, с. 49].

Досягнення тотожності психічних переживань суб’єктів взаємодії –
основа конструктивності в суспільстві загалом і в політиці зокрема.

Організація психічної енергії, як і інших ресурсів, здійснюється за
певною моделлю. Рівень оптимальності моделі виявляється через
взаємодію – ”акти, що сприймаються нами, викликають у нас неоднакові
переживання і, відповідно, неоднакові форми реагування на них” [11, с.
59].

Згідно з П. Сорокіним, всі акти за характером психічних переживань
розпадаються на три основні категорії: “дозволено#обов’язкові”,
“рекомендовані” та “заборонені”. Ці категорії чисто “формальні”. Хоча
вони наявні у свідомості кожної людини, проте ця наявність ще не
обумовлює тотожності “змісту” кожної категорії у різних людей [11, с. 57].

При налагодженні конструктивної взаємодії всі її учасники повинні
”ототожнити ”зміст” кожної категорії”, уніфікувати, до певної міри, свої
”психічні атрибутивно#імперативні переживання”, щоб досягти
оптимальної моделі організації своєї психічної енергії та інших ресурсів.
У цьому велике значення має діалог.

Стан свободи і соціальної справедливості досягається лише тоді, коли
виникає конструктивний діалог між суб’єктами суспільно#політичного
процесу, що є проявом їх сили. Нездатність до конструктивного діалогу
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свідчить про слабкість і безсилля.
Інтенсивність соціального життя збільшується завдяки зростанню

щільності населення та обміну інформацією [5, с. 33]. В новітніх соціально#
історичних умовах соціальний прогрес все більше визначається
результатом відбору конкуруючих систем, між якими відбувається
активний інформаційний обмін [5, с. 34]. “Динамічна характеристика –
швидкість передачі інформації – визначає майбутнє. Успіх визначається
не закріпленими, а придбаними якостями і знаннями” [5, с. 35].

Актори психічної взаємодії, обмінюючись інформацією, створюють
“об’єднання елементів, що діють, як єдине ціле” [10, с. 24], “яке підтримує
своє існування і виконує певні функції завдяки взаємодії між його
частинами” [10, с. 22].

Обмін інформацією між акторами психічної взаємодії неможливий без
уніфікації психічних атрибутивно#імперативних переживань, що являє
собою складний і навіть, у певних ситуаціях, болісний процес. Здатність
пройти його з мінімізованими втратами або навіть з доцільними жертвами
у вигляді “рекомендованих актів” свідчить про високий потенціал
участників взаємодії, їх моральну та фізичну потугу, привабливість і
соціальну корисність мети, якої вони прагнуть досягти.

В критичні моменти процесу уніфікації атрибутивно#імперативних
переживань, або, інакше кажучи, формування спільної для участників
взаємодії системи переконань, коли може виникнути підгрунття для
насильства і руйнування моделі, що будується як оптимальна, виникає
необхідність в “рекомендованому” акті, який повинен компенсувати
неконструктивні чинники взаємодії. Тобто виникає необхідність подвигу.

Для компенсації дезоптимізуючих чинників і відновлення
конструктивності взаємодії її суб’єкти можуть свідомо, без будь#якого
примусу, вдаватися до “рекомендованого” акту: жертвувати власними
ресурсами – власністю, здоров’ям чи навіть життям. Такі акти стають
прикладом для інших учасників взаємодії, моральним взірцем і
перетворюють осіб, що вдались до “рекомендованих” актів, на діючих
лідерів конструктивної взаємодії.

Надлишок “рекомендованих” актів (жертви перестають бути
добровільними, хоча певний час на них навішується ярлик добровільності)
знижує рівень конструктивності взаємодії: компрометує “рекомендовані”
акти, які мали місце до цього, знижує рівень оптимальності чинної моделі,
позбавляє  мету привабливості.

 Насильницька дія для стабілізації процесу створення оптимальної
моделі організації ресурсів може бути до певної міри корисною, проте, у
порівнянні з “рекомендованим” актом, вона є набагато менш бажаною і
набагато швидше, ніж “надлишок” жертовності, компрометує мету і
оптимальну модель організації ресурсів для її досягнення. Взагалі
насильство свідчить про безсилля і нездатність до конструктивної
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взаємодії.
”Акти, що сприймаються нами як “обов’язкові”, не викликають у нас

ні переживань ворожнечі, ні ненависті, а також особливої симпатії до них
самих  та їх виконавця. Вони сприймаються, як “дозволено#обов’язкові”…
Вони нормальні, справедливі, а тому позитивні і тільки” [11, с. 59]. Хоча
вони ”позитивні і тільки”, ці акти є свідченням фукціонування оптимальної
моделі організації ресурсів, бо не вимагають від акторів зайвих витрат
психічної енергії, фізичних перевантажень, не руйнують їх комфортного
і безпечного самопочуття. У вигляді ”дозволено#обов’язкових” актів П.
Сорокін подає зразок  конструктивної взаємодії, що є нормою існування,
законом буття і не вимагає доведення, бо всі суб’єкти безумовно її
сприймають. Вона передбачає ненасильницькі відносини і виключає
примус і насильство як форму взаємодії.

”Інше переживання виникає у відповідь на акти “рекомендовані”. Тут
я, у відповідь на подібний акт, відчуваю по відношенню до його суб’єкта
вдячність і любов, симпатію і бажання йому, в свою чергу, надати ту ж
послугу. Самий же акт здається нам чимось бажаним і привабливим” [13,
с. 59].

“Рекомендовані” акти в будь#якій сфері взаємодії людей свідчать про
дисфункцію моделей організації ресурсів. Вони є компенсаторною дією,
скерованою на мінімізацію чи повну ліквідацію наслідків дисфункції діючої
моделі організації ресурсів, бо вимагають значних витрат психічної
енергії, фізичних напружень, часто на межі людських можливостей. П.
Сорокін наголошує, що “акти рекомендовані – понаднормально#позитивні,
свого роду вони є моральною розкішшю” [11, с. 59].

“Рекомендовані” акти частіш за все відбуваються як наслідок і
компенсація “заборонених” актів – насильства і примусу, що обумовлюють
втрату ресурсів. “Рекомендовані” акти можуть бути насильством у
відповідь на насильство, тоді вони можуть частково або зовсім втрачати
конструктивний зміст, перетворюючись на акти “заборонені”.

”У відповідь на акти заборонені ми реагуємо у формі актів ворожості,
несприйняття та ненависті на адресу його суб’єкта; в нас природно виникає
бажання дати відсіч незаконному замаху і помститися за його спробу. Сам
же акт викликає в нас переживання відрази і несприйняття такої форми
поведінки” [11, с. 59]. “Заборонені” акти незаперечно свідчать про
дезоптимізацію моделі організації ресурсів, прогресуючого сповзання від
конструктивної до неконструктивної взаємодії.

Виходячи з класифікації П. Сорокіним соціальних явищ (актів) за
характером переживань, їх можна поділити на два основні типи:
конструктивні і неконструктивні, в яких застосовуються, відповідно,
ресурсозберігаючі і ресурсоруйнуючі моделі організації. До перших
належать “обов’язкові” та “рекомендовані” акти, до других %
“заборонені”.
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Створення сприятливих умов для конструктивної психічної взаємодії
при вирішенні гострих соціальних завдань саме по собі є складним і
актуальним завданням, виконання якого передує реальному вирішенню
суспільних проблем.

Створення психологічного клімату в суспільстві, який би зовсім вилучив
із спектру психічних переживань людей всі негативні моменти, в принципі
неможливе. Більш того, це призведе до зубожіння спектру психічних
переживань людини і згубно відіб’ється на її соціальній природі. До речі,
як і руйнівний надлишок напруги психічних переживань.

Для зменшення ваги неконструктивної психічної взаємодії доцільно
домагатися зведення в суспільстві до можливого мінімуму примусово#
насильницьких актів, які є злочином “в силу їх природи”.

П. Сорокін відзначав, що в сучасному світі в переважній більшості країн
кримінальні кодекси навіть вбивство вважають злочинним актом “не в
силу його природи, а в силу чогось іншого, оскільки вони ж допускають і
навіть вимагають у відповідних випадках вбивства, ажніяк не вважаючи
його злочином” [11, с. 61]. П. Сорокін наполягає: ”Якщо акт вбивства за
своєю природою є злочином, то він злочином повинен бути завжди і всюди”
[11, с. 61].

Конструктивна взаємодія в підгрунті своєму вимагає визначення
злочинних актів ”за їх природою”. Природа злочинного акту полягає в дії,
що призводить до незворотних втрат ресурсів. Таке розуміння злочину в
суспільстві забезпечить просування суспільно#політичних відносин
шляхом від насильства до ненасильства.

Змістом реакції суспільства на злочин, як на дію, що розпорошує і
знищує ресурси, повинне бути припинення або мінімізація і недопущення
її в подальшому. Реакцією суспільства на злочин не може бути
поглиблення чи продовження цього процесу з міркувань відплати, помсти
тощо. В умовах глобалізації соціально#економічних і суспільно#політичних
процесів це об’єктивно стає неможливим.

Неконструктивна взаємодія у формі “заборонених” актів – відповіді
насильством на насильство, злочином на злочин в умовах інформаційного
суспільства загрожує ініціюванням лавиноподібного, нестримного процесу
руйнування всієї антропосфери.

Простий і доцільний принцип, використання якого допоможе зробити
соціальну взаємодію конструктивною (корисною або цінною для
суспільства дією), вважається така, що не призводить до втрати ресурсів
(у широкому розумінні) і сприяє їх оптимізації та збільшенню. Дію, яка
призводить до втрати ресурсів, цінність якої для суспільства (саме з точки
зору збереження ресурсів) є сумнівною або відверто шкідливою, не можна
вважати конструктивною.

Якщо йти за настановами філософії прагматизму, яка встановлює знак
рівності між цінним і істинним [13, с. 251], то розуміння істини, будь#які
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суперечки або сумніви щодо ступеня істинності в міркуваннях і діях можна
вивіряти ставленням саме до ресурсів, рівня їх збереження.

Формування і утвердження в суспільстві розуміння, що навіть страта
вбивці – це незворотна втрата, хоча і не найціннішого, але суспільного
ресурсу. Бо разом із стратою, як актом відплати по відношенню до
злочинця, суспільство і держава, що діє від імені суспільства, страчують
самих себе в моральному сенсі, оскільки демонструють свою слабкість і
нездатність застосувати до нього інші засоби. Демонструють, що відповідь
на вбивство вбивством – єдиний засіб соціального захисту від такого роду
злочину. Що вбивство, потяг до нього як засобу вирішення проблем, є актом
внутрішньо притаманним цьому суспільству, в певному розумінні – норма
соціального буття. “Знищення людського життя, що здійснюється у
мирному буржуазному житті, є не менш страшним, ніж те, що відбувається
на війні” [1, с. 422].

Виробити спільне для всіх країн і народів розуміння злочинного акту
буде дуже нелегко, особливо враховуючи те, що примус, фізичний або
психічний, є основою практично всіх об’єднань у спільноти [2, с. 146]. Проте
це завдання можна полегшити, якщо визначати злочин, керуючись
порадою П. Сорокіна, ”виділяючи клас певних актів, що мають однакову
природу і однакові ознаки” [11, с. 72].

”Злочинні або заборонені акти суть акти, що протирічать “дозволено#
обов’язковому” шаблону поведінки. …Таким чином, спільною ознакою
всього класу злочинних актів і злочинної поведінки (з точки зору будь#
якого індивіда) буде ознака протиріччя їх з поведінкою і актами, що
усвідомлюються як “дозволено#обов’язкові” (такі, що протирічать
атрибутивно#імперативним переживанням)” [11, с. 76].

В інформаційному суспільстві будь%які акти, що ведуть до втрат
ресурсів, повинні суперечити атрибутивно%імперативним переживанням
як окремих його членів, так і всіх його прошарків, кваліфікуватись як
антигуманні акти – правопорушення, що загрожують найважливішим
інтересам суспільства. А найважливіші інтереси суспільства зводяться,
зрештою, до «породження результату, який за багатством, складністю і
потужністю впливу переважає все, що слугувало його створенню» [6, с.
304], що ніяк не може узгоджуватися з насильством і втратами ресурсів,
які його супроводжують.

Визнання акту злочинним за ”його природою” як акту, що призвів до
незворотних втрат ресурсів, напевне одне з найважливіших і
найскладніших завдань, яке повинне виконати людство на шляху до
налагодження глобальної конструктивної взаємодії окремих своїх
спільнот – на шляху від насильства до ненасильства.

Конструктивна взаємодія на підставі ”культу ресурсозбереження” несе
в собі певні небезпечні тенденції. Але не треба забувати, що серед ресурсів
людства духовні ресурси посідають не останнє місце. Хоча починати
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доводиться із збереження енергоносіїв, сировини, біоресурсів тощо.
Насамкінець можна зазначити:
1. Компоненти людської взаємодії, визначені П. Сорокіним, є

протоформулою конструктивної соціально%політичної дії, спрямованої
на досягнення соціально корисної мети при мінімальному або повному
виключенні втрат ресурсів.

2. Оптимальна організація ресурсів, спрямованих на досягнення
соціально корисної мети, виникає на підставі оптимальної організації
психічної енергії людей, тобто при “однаковому виявленні
(символізуванні) одних і тих же психічних переживань взаємодіючими
суб’єктами” при їх тотожності.

3. Втрата суспільних ресурсів, згідно з П. Сорокіним, починається з
руйнування “об’єктивованої психіки” – духовних символів, втілених в
“недуховних формах буття”.

4. Виходячи з класифікації П. Сорокіним соціальних явищ (актів) за
характером переживань, їх можна поділити на два основні типи:
конструктивні і неконструктивні, в яких застосовуються, відповідно,
ресурсозберігаючі і ресурсовитратні моделі організації. До перших
належать “обов’язкові” та “рекомендовані” акти, до других %
“заборонені”.

5. В інформаційному суспільстві будь%які акти, що ведуть до втрат
ресурсів, повинні суперечити атрибутивно%імперативним переживанням
як окремих його членів, так і всього суспільства, кваліфікуватись, як
“заборонені” акти – правопорушення, що загрожують найважливішим
інтересам суспільства.
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Бідність подорожнього,
або Про соціальні проблеми країн%кандидатів до ЄС

Олег Горенко,
кандидат історичних наук,

старший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України

Третій сліпий осліп... тому, що раптово
вийшов із темряви на яскраве світло.
Адже він звик милуватися звичайною красою...

Джордано Бруно [1].

Коли радянська перебудова таки прорубала в міцній огорожі
соціалістичного табору “вікно в Європу”, ніхто й гадки не мав,
що біля цього вікна зчиниться така тіснява. У вітрині
“суспільства загального добробуту” досвідчені європейські теслі,
налякані перспективою братнього єднання із “достроково
звільненими” східноєвропейцями, досить швидко облаштували
кватирку  Копенгагенських критеріїв, котра  вийшла напрочуд
вузькою. Схоже, що дуже багатьом, аби протиснутися крізь неї,
випало суттєво розвантажити кишені, а декому й  роздягтися
зовсім.

Вже стало традицією: кожний новий український уряд починає
з урочистої присяги на вірність європейському вибору. Однак, з
поваги до свого громадянина, Україна мала б давно визначитися
щодо реалістичного сценарію можливих супутніх соціальних змін.
Завжди краще заздалегідь знати справжню ціну вступних іспитів
до будь+якого інтеграційного інтернату і хоча б приблизну
кількість співгромадян, котрі матимуть заплатити за
всенародний  квиток у “край, що називається рай”.

“Інтелектуальні стрибки” з чужою  жердиною
Ринкова і демократична трансформація є складним інтелектуальним

завданням, що потребує і якісно нового рівня менеджерського мислення, і
нової глибини розуміння реальних суспільних процесів, реальних інтересів
людей та їх реальної готовності до радикальної зміни усталених
стереотипів суспільної поведінки. Європеїзація у її реалістичному
розумінні – це спроба рецепції напрацьованих механізмів цивілізованого
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міжособистістного спілкування, сприйняття правової, економічної і
соціальної моделі збалансованого і комплексного регулювання суспільних
відносин. Це є своєрідним історичним шансом “великого інтелектуального
стрибка”, однак водночас це створює небезпеку розчинення у незбагненній
суміші тлумачень і уривків чужих державотворчих (чи
державоруйнівних!) думок.

Як цілком слушно зауважує довідчений фахівець з проблем науково#
технічного розвитку М. Бернхофер, інформаційне суспільство  продукує
за все коротші проміжки часу все більші масиви  даних. До розряду нових
словоутворень епохи належить і термін “кладовище даних”
(“Datenfridhöfe”). Щоб запобігти “омертвінню інформації” і здолати шлях
до суспільства знань, видається необхідною нова “культура запитання”,
котра буде готовою  тримати відкритими свої критерії і припускати
протиріччя: запитання, що ставляться до запитань [2].

Нагромаджені молодим українським європеїзмом “кладовища даних”
вже досить давно тривожать уяву наших співвітчизників, пропонуючи
панораму потужних покладів строкатої інформації. Не бракує і тлустих
“рецептурних довідників” та числених рекомендацій щодо швидкого
лікування “застарілих тоталітарних” хвороб. Однак перед молодими
пострадянськими демократіями постають все нові й нові запитання. За
таких умов здатність самостійно і прискіпливо ставити “запитання до
запитань” набуває виняткового значення. Тим більше, що імпортовані
рецепти і поради досвідчених “трансформаторів”, м’яко кажучи, не
завжди стовідсотково враховують соціально#економічні та психологічні
реалії.

Саме на цей аспект звертає, зокрема, увагу відомий економіст,
професор Гарвардського університету Дж. К. Гелбрейт у своїй статті щодо
“рецепту під назвою капіталізм”. Як зазначає автор, великі зміни, як
правило, викликають цілу хвилю економічних порад, тим більше, що, на
загальне переконання, комунізм зазнав поразки, а капіталізм тріумфує.  І
тому саме зараз верховні жерці капіталізму  мають давати вказівки або
видавати накази про те, що саме мають робити країни, яких торкнулися
ці епохальні зміни. На думку Дж. К. Гелбрейта, багато порад, що
пропонуються нині країнам Центрально#Східної Європи, викликані
такими уявленнями про капіталістичну економіку, які не мають нічого
спільного з її реаліями. Якби пропоноване відповідало дійсності, то
капіталістична економіка не змогла б  вижити.  Така картина є суто
ідеологічним витвором, котрий насправді існує лише в головах радників.

На думку дослідника, поради надходять від людей, яким вже давно
заважає те, що  західна економічна система вимушена також робити свій
внесок у формування суспільних процесів (мається на увазі, перш за все,
побудова соціальної держави, допомога бідним,  громадська сфера послуг,
співпраця з профспілками, спроби досягнення справедливого розподілу
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доходів та відповідальність держави за функціонування економічної
системи як цілісності). Оскільки такий стан речей не до душі цим радникам
у їх власній країні, відповідно вони не радять таких речей і країнам, що
звільнилися від комунізму. При цьому радники знаходять вдячну
аудиторію: в економіці діє той же принцип, що й у політиці або релігії –
конвертит (релігійний новобранець) часто є найпалкішим прихильником
нової віри [3].

Одразу хотілося б наголосити, що, налаштувавшись на критичне
сприйняття сторонніх порад, дуже важливо при цьому не втратити
здатність до інтелектуального діалогу взагалі. Адже досить часто у
загальній постановці питання тих чи інших провідних фахівців є багато
рації, оскільки і найзаангажованіший лобіст, і незалежний громадський
експерт або об’єктивний науковець прагнуть враховувати найактуальніші
виклики реального світу, даючи їм, щоправда, власне тлумачення.

Симптоматично, що підготовлена фахівцями Всесвітнього банку
традиційна  Доповідь про світовий розвиток 2000 – 2001 року так і
називалася – “Наступ на бідність”. Зокрема, аналітики банку спробували
відповісти на просте запитання: чи поліпшилося становище бідних у
результаті реформ?

Зауважується, що одні й ті ж реформи в різних країнах можуть мати
найрізноманітніші наслідки. При цьому визнається, що навіть коли
реформи в цілому не впливають на сукупну нерівність в доходах, все одно
будуть ті, хто виграє від них, і ті, хто програє. Втрати, якими
супроводжувалося проведення  ринкових реформ і отримані в їх
результаті вигоди, нерівномірно розподілялися  серед різних верств
населення. Втрати припадали в основному на конкретні групи населення,
а вигоди поширювалися на всю економіку в цілому.

Втрати і вигоди  можуть нерівномірно розподілятися і в часі. Фахівці
Всесвітнього банку, зокрема, вважають, що в цілому згадані втрати не
перекреслюють вигод, отриманих у  результаті проведення реформ. Однак
при цьому вони наголошують на необхідності здійснення соціальної
політики, спрямованої  на полегшення тягаря, пов’язаного з реформами.
І підкреслюють, що це, в першу чергу, стосується бідних верств населення
[4].

Власний “наступ на бідність” по всьому периметру своїх кордонів
збирається організувати і розширений Європейський Союз. Очевидно,
захисники бастіону європейського добробуту зрозуміли, що після
розширення на схід опинилися перед небезпекою безпосереднього
спілкування з цариною прогресуючого зубожіння.

Як відомо, Україна нещодавно отримала новий офіційний статус –
сусіда ЄС. Такий „відчайдушно сміливий” стрибок колективної
європейської  думки напевне сприятиме і чіткішому усвідомленню самою
Україною свого нинішнього і майбутнього місця в новій Європі. 11 березня
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2003 року Європейська Комісія передала до Ради та Європарламенту
повідомлення під назвою „Більша Європа – сусідство. Нові рамки відносин
ЄС із його східними та південними сусідами“.  У цьому цікавому документі,
зокрема, відзначається, що провідні держави ЄС мають зобов’язання щодо
тривалого забезпечення соціальної стабільності та економічної динаміки
не лише перед власними громадянами і громадянами нових країн#членів,
а також і перед теперішніми і майбутніми сусідами. Як було наголошено,
ЄС повинен діяти таким чином, щоб сприяти регіональній і субрегіональній
співпраці та інтеграції, котрі є передумовою політичної стабільності,
економічного розвитку та подолання бідності і соціального занепаду у
навколишньому просторі. “Державам#сусідам”, які на даний момент (або
й взагалі) не мають перспектив набути членство в ЄС, люб’язно
пропонується перспектива приєднання до  спільного європейського  ринку,
однак лише після досягнення конкретного  поступу у втіленні спільних
цінностей і в результаті ефективного впровадження  політичних,
економічних та інституційних  реформ (як, приміром, гомогенізація
правового простору, тобто рецепція acquis communautaire Європейського
Союзу) [5]. Яким чином держави#сусіди мають поєднати “подолання
бідності і соціального занепаду” із “ефективним впровадженням
політичних, економічних та інституційних реформ”, розумні голови з ЄС
не підказують.

Свого часу оригінальний англійський філософ та соціо#лінгвіст Д. Остін
у своїй головній праці “Смисл і сенсібілії” слушно відзначив, що
позбавлятися ілюзії не просто. Для цього необхідно “розплутати один за
одним масу спокусливих (в основному –  вербальних) софізмів, розкривши
багате розмаїття прихованих мотивів, і завдяки цій процедурі ми у якомусь
сенсі опинимося там, звіки почали”.  На його думку, це є один із способів
уникнення сліпої уніфікації як форми пристосування до панівних ідеологій
[6].

До нового європейського  багатства через нову  бідність?
Співробітник Берлінського наукового центру соціальних досліджень Я.

Делей у лаконічній розвідці на сторінках журналу “Социс” висловлює
переконання, що якість життя є оптимальною концептуальною рамкою
аналізу наслідків членства в ЄС. При цьому він наполягає на необхідності
трьохаспектного бачення категорії якості життя: матеріальні умови,
загальна якість суспільства, суб’єктивне благополуччя. Наголошується,
що хоча спільнота вважається перш за все економічним проектом без
планів розвитку добробуту, який стосується всіх і кожного, однак
внаслідок  різної логіки  застосування  інтеграційного інструментарію
членство в ЄС прямо чи опосередковано впливає на якість життя і отже
на шанси вирівнювання [7].

Що це за вплив буде у кінцевому підсумку, однозначно сказати зараз
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не маємо змоги. Однак вже сьогодні маємо можливість хоча б побіжно
оцінити соціальні наслідки реформ в країнах ЦСЄ на етапі підготовки до
вступу в ЄС.

Як відзначають фахівці, визначення показника бідності пов’язане з
цілим рядом методологічних труднощів. Приміром, за браком даних по
деяких галузях і регіонах, а також із суб’єктивністю оцінки цього явища.

 Абсолютна бідність визначається шляхом співставленя особистих  та
сімейних доходів (або витрат) із вартістю конкретного набору товарів та
послуг.

 Відносна бідність виводиться на основі зіставлення доходів окремої
особи з доходами інших осіб та сімей.

 Суб’єктивна бідність визначається шляхом співставлення фактичних
доходів з очікуваннями і уявленнями конкретної особи.

Взагалі вважається, що однозначного визначення бідності не існує. В
різних країнах – різне визначення. Межа бідності  в багатих країнах
передбачає вищу купівельну спроможність, ніж у бідних країнах, оскільки
в них існують вищі стандарти.

Світовий Банк для міжнародних порівнянь використовує показник
межі бідності, встановлений на рівні 4 доларів США на людину в день в
країнах Центральної та Східної Європи і колишнього СРСР. Для
порівняння: у промислово розвинених країнах використовується межа
бідності, котра відповідає межі бідності США і складає 14 доларів на
людину в день [8].

На думку дослідників з російського Інституту міжнародних
економічних і політичних досліджень РАН, авторів нової солідної праці
“Центрально#Східна Європа у другій половині ХХ століття”,   глибина
падіння життєвого рівня в кожній країні здебільшого  визначалася
досягнутими раніше рівнем розвитку соціальної сфери, нагромадженим
запасом соціальної міцності, а також обраною моделлю перетворень
(“шокова терапія” чи “градуалізм”). Як відзначається в дослідженні, хоча,
починаючи з 1993 – 1994 років, у країнах ЦСЄ відновилося економічне
зростання, проте гострота соціальних проблем залишалася високою.
Більше того, навіть при поліпшенні економічної ситуації оцінка населенням
результатів ринкових реформ була низькою. За даними опитування в
середині 90#х років, найкращим періодом у житті сім’ї 80#ті роки вважали
65 % респондентів Угорщини, 53 – Польщі, 56 – Словаччини і 35 –Чехії.
Найгіршим періодом вважають нинішні часи 35 % опитаних в Угорщині,
34 –  у Польщі, 32 – в Словаччині та 21 – у Чехії.

Зрозуміло, що на початок широких ринкових перетворень для
населення всіх країн ЦСЄ були характерні  високі соціальні очікування.
Тим часом рівень життя в середньому в регіоні складає приблизно одну
третину від середнього в ЄС. В цілому реальні доходи на одного зайнятого
складали наприкінці 90#х років в Угорщині приблизно 80 % від рівня 1989
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– 1990 років. У Чехії за весь період трансформації грошові доходи
населення у співставних цінах знизилися  на 10 %. У Болгарії в 1998 році
реальна заробітна плата була на 58 % нижчою, ніж у дореформеному 1989
році, а реальна пенсія – на 69 % (у наступні два роки реальна зарплата
зростала високими темпами, що дозволило підвищити реальні доходи
населення на 3,4 % у 1998 та 2,2 % у 1999 році). В Румунії 1997 року реальна
зарплата була меншою на чверть, а 1998 –  знизилася ще на 4 %.
Стабілізація відбулася лише у 1999 та 2000 роках.

Російські дослідники вважають, що масштаби бідності в країнах ЦСЄ
важко оцінити через різницю  підходів до критеріїв її оцінки у кожній із
розглянутих країн. Якщо використовувати в якості межі бідності згаданий
вище критерій міжнародної практики – 4 долари на день, або 120 доларів
на місяць за світовими цінами (це відносно висока межа бідності, вона в 4
рази перевищує показник, що застосовується Світовим Банком для
характеристики абсолютного зубожіння), і скорегувати цей показник
відповідно до паритету купівельної спроможності валют для кожної
країни, то на кінець 90#х років частка населення з доходами, нижчими
межі бідності (за даними бюджетів домашніх господарств) збільшилася  у
Болгарії з 2 % у 1989 році до 15 %; у Польщі – з 6 % у 1987 – 1988 роках до
20 %; в Угорщині – з 1 до 15,4 %, в Румунії – з 6 % у 1989 році до 45 %.

Дослідження Світового Банку доводять, що в країнах ЦСЄ та СНД
частка населення, котра живе за національною межою бідності, є
завеликою порівняно із розвинутими країнами. В Росії та Україні вона
взагалі становить  близько 31 %.  Основними групами ризику вважаються:
члени багатодітних або неповних сімей; безробітні; особи без достатнього
рівня освіти; особи похилого віку (хоча у Польщі ця категорія населення є
краще захищеною); особи, які не мають власності.

Як відомо, раніше в країнах ЦСЄ широко застосовувався в якості межі
бідності – як певного “бажаного” мінімуму – так званий соціальний мінімум
(величина, співставна з розраховуваним в колишньому СРСР
“мінімальним споживчим бюджетом”), який публікувався і
використовувався для визначення чисельності бідних, хоча в жодній з
країн не ставилося завдання забезпечити населенню його реальний розмір.
За оціками експертів розмір такого мінімуму варіювався в межах від 170
до 300 доларів.

Цікаво, що національні критерії бідності у більшості країн в середині
90#х років було знижено. Так, у Болгарії  межу бідності сьогодні визначає
так званий мінімальний споживчий доход, який приблизно удвічі нижчий
колишнього прожиткового мінімуму, у Польщі та Угорщині – розмір
мінімальної пенсії. У Чехії та Словаччині межею бідності слугує
прожитковий мінімум. Він гарантується державою, тобто держава
забезпечує виплату соціальної допомоги, яка доповнює доход до розмірів
прожиткового мінімуму.  Тому в цих країнах показники бідності найнижчі.
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Вже на початку ринкових перетворень в усіх країнах ЦСЄ розширився
споживчий вибір, почала  розвиватися сфера послуг.  Водночас у більшості
країн  продовжує залишатися високою частка витрат домашніх
господарств на продовольство. Цей показник не лише характеризує
структуру споживання, але й свідчить про ступінь загального добробуту
населення, є одним з індикаторів бідності. За міжнародними стандартами
населення вважається бідним, якщо частка витрат на продовольство
перевищує  50 % всіх витрат сім’ї. (На нашу думку, логіка такої оцінки
інколи може бути досить умовною, оскільки дозволяє, приміром,
тлумачити  тривалий піст як зростання добробуту і ліквідацію бідності.
Тоді чи не є голодомор найкоротшим шляхом до шаленого багатства?)

Незважаючи на тенденцію до зниження, безробіття в країнах ЦСЄ на
кінець 90#х років стабілізувалося на досить високій позначці.  1997 року
середній рівень безробіття в цьому регіоні  дорівнював 11,6 % економічно
активного населення, в країнах ЄС – 10,6 % (тобто її рівень майже досяг
європейського). При цьому значним у більшості країн сходу Європи
залишається потенціал безробіття. Знизилася ринкова вартість робочої
сили соціальних груп з низькою кваліфікацією, в гіршій ситуації
опинилися жінки й молодь з неадекватною ринковим вимогам освітою.
Поглибилась  регіональна диверсифікація  ринків праці,  регіональні
розбіжності в рівні безробіття досягли 4 – 5 і більше разів. В усіх країнах
сформувалися депресивні  регіони.

Одним із результатів зниження життєвого рівня стало поширення  в
суспільстві фактів соціального відчуження. Навіть у країнах#лідерах деякі
верстви населення виявилися відрізаними від нинішніх економічних
можливостей через індивідуальні або групові характеристики, такі, як,
наприклад, вік, рівень освіти, стать, кількість утриманців у сім’ї,
належність до етнічної меншини тощо. На фоні економічного зростання і
підвищення  рівня доходів частини населення проблеми соціальної
інтеграції набувають все більшої актуальності. По суті, порушується
питання про справедливий розподіл позитивних результатів економічного
зростання і ринкових перетворень в цілому.

У консолідованій доповіді про гуманітарний розвиток  Програми
розвитку ООН (ПРООН) за 1999 рік,  а він є узагальненням національних
доповідей країн з перехідною економікою, погіршення становища жінок
розглядається як один з головних негативних соціальних наслідків
ринкових реформ. “Парадоксально, – зазначається в доповіді, – але
розбудова демократичнішого суспільства призвела не до зростання участі
жінок, а до їх витіснення з економічного і суспільного життя” [9].

У всьому регіоні ЦСЄ жертвою тяжких наслідків, пов’язаних із
поширенням бідності, крахом системи соціальних послуг і скороченням
можливостей, стали також діти і молодь. Це створює серйозну загрозу для
їх успішної інтеграції в суспільство.  Незважаючи на те, що для освіченої



150

та підприємливої молоді  у багатьох великих містах відкрилося більше
можливостей, в країнах і регіонах, де темпи економічного зростання були
низькими, реакцією молоді  на насильство, брак уваги і звуження
можливостей  стало  зростання споживання наркотиків і алкоголю,
випадків вагітності неповнолітніх та самогубств. Частка злочинів, скоєних
неповнолітніми, зросла, а середній вік правопорушників став нижчим.

Незважаючи на національну та регіональну різницю, в усіх країнах
ЦСЄ погіршилася якість життя людей похилого віку. Особливо це
стосується найстарших вікових груп або тих, хто не має  підтримки сім’ї.
Розмір пенсій в цілому дуже низький. Він забезпечує, як правило, доход
на рівні межі бідності (за винятком Польщі, Словенії та, в меншій мірі,
Угорщини).

Ще однією проблемою  стала ліквідація моноіндустріальних міст і
погіршення якості сільської як соціальної, так і виробничої
інфраструктури. В основі соціального відчуження лежать не лише
економічні фактори, а й злам старих механізмів соціальної інтеграції,
відставання зі створенням нових, які виникають у процесі становлення
громадянського суспільства.

Як відзначає бідьшість дослідників, аналіз ситуації в Угорщині, Польщі,
Чехії, Словаччині та Словенії засвідчує, що чималу роль у зниженні
соціальної ціни реформ відіграло неякісне управління соціальними
процесами [10].

Соціальна криза трансформаційного періоду не могла не позначитися
на загальній моральній атмосфері в суспільстві. У цьому зв’язку, на нашу
думку, дуже суттєвим є спостереження німецької дослідниці П. Бьонке
щодо того, що для постсоціалістичних суспільств особливо яскраво
вираженими  стали слабкий  регламентуючий вплив суспільних норм і
загальна недовіра до співгромадян. Особливо впадає в очі  значний ступінь
схвалення неправової поведінки задля досягнення життєвого успіху. В
Угорщині, приміром, з таким висновком можуть погодитися 8 осіб з 10
опитаних, у Словенії –  кожний другий. Такого роду тенденція правового
нігілізму є, в першу чергу, супутнім явищем трансформаційних суспільств
на етапі глибоких соціальних змін.

В цілому, на думку дослідників, можна зробити висновок, що правовий
нігілізм та відчуття незахищеності  є тим поширенішими, чим гіршим є
рівень забезпечення матеріальними ресурсами. Тобто  ці явища пов’язані
із загальним матеріальним статусом того чи іншого індивідуума у
суспільстві. Особисте почуття відповідальності тим нижче, чим
поширенішими в цілому є бідність та безробіття [11].

У спеціальному дослідженні проблеми бідності на теренах
європейських країн з перехідною економікою Н. Говорова наголошує, що
незбалансованість ринкових перетворень мала для всього регіону ряд
негативних соціальних наслідків, основними з яких можна вважати:
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 Людські втрати внаслідок зниження тривалості життя.
 Зростання і збереження на високому рівні захворюваності населення.
 Зростання бідності, що знайшло прояв у зниженні доходів та

загальному зубожінні населення.
 Зростання нерівності доходів і добробуту населення.
 Зростання нерівності в оплаті праці між чоловіками та жінками.
 Занепад системи освіти.
 Зростання безробіття, неповна зайнятість, перетікання робочих місць

у тіньову, протиправну економічну діяльність.
На етапі глибокої суспільної трансформації у регіоні ЦСЄ відбулося

збільшення диференціації доходів у поєднанні з послабленням
можливостей  держави для їх перерозподілу.

Однією з найскладніших проблем для урядів країн з перехідною
економікою, як і раніше, залишається створення  системи соціального
захисту, яка б максимально забезпечувала свободу особистості. Ключовим
моментом тут є зростання економіки. Як доводить досвід Польщі,
відновлення економічного зростання призводить до стабілізації рівня
бідності, з’являється надія, що зростання виробництва безпосередньо
сприятиме скороченню бідності. Однак це питання залишається відкритим,
тому що людина потребує не лише матеріальних благ, але й духовного та
морального задоволення (доступ до інформації, культури, можливість
жити в екологічно чистому середовищі тощо). При цьому фахівці
наголошують, що для економічного зростання вирішальне значення має
продуктивність праці, яка, в свою чергу, залежить від знань, кваліфікації,
мотивації і стану здоров’я працівників. Тому боротьба із зубожінням,
дбайливе ставлення до нагромадження людського капіталу сприяють і
економічному зростанню, і соціальній справедливості, і політичній
стабільності [12].

Підсумовуючи нашу спробу приблизного визначення соціальної ціни
трансформаційних перетворень у країнах Центрально#Східної Європи,
можна зробити висновок, що ціна ця була неочікувано високою. Однак
справедливо буде визнати, що вона була помітно нижчою, ніж на теренах
СНД. Дослідники, відзначаючи  кричущі соціальні негаразди, звертають
увагу також і  на те, що загальною рисою економічних реформ у більшості
країн регіону було врахування в ході їх реалізації соціальної складової.
Однак те, що з самого початку не було розроблено концепції реформування
соціальної сфери, і нестача ресурсів не дозволили уникнути серйозних
соціальних наслідків. Інтегральним виразом досягнутого рівня
соціальності перетворень може, на нашу думку, слугувати демографічна
ситуація в регіоні.
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Демографічний вимір епохи трансформації
Відзначаючи не лише гострі соціальні моменти, а й певні позитиви

перетворень в країнах ЦСЄ, дослідники Інституту міжнародних
економічних та політичних досліджень РАН нагадують, зокрема, про
поліпшення забезпеченості домогосподарств товарами тривалого вжитку,
підвищення рівня атомобілізації населення, а також про те, що одним із
комплексних показників стану здоров’я вважається  коефіцієнт дитячої
смертності у віці до 1#го та до 5#ти років. Ці показники у регіоні
поліпшилися і в ряді країн вже відповідають показникам західних сусідів.
Не відбулося й скорочення середньої тривалості життя. У більшості країн
вона протягом 90#тих років навіть зросла на 2 – 3 роки [13].

Переведення розгляду питання у демографічну площину є дуже
серйозним кроком з точки зору завершеності аналізу. Однак, на наш
погляд, занадто побіжне тлумачення у даному випадку (навіть коли воно
відповідає статистичним реаліям) не дає цілісного уявлення про складність
і суперечливість якісно нової ситуації в регіоні, і, тим більше, не дозволяє
оцінити характер тенденцій. Тому вважаємо за необхідне в рамках нашого
короткого дослідження висловитися щодо актуальних процесів у сфері
народонаселення дещо предметніше. Тим більше, що до певної міри
небезпечний характер новітніх явищ вже не раз відзначали європейські
науковці. Делікатні спроби (у відповідності із законами жанру
постмодерної науковості) розірвати каузальний зв’язок соціально#
економічних та демографічних процесів має місце і в Росії, і у нас, і в Європі.

Як наголошується у змістовній оглядовій статті щодо демографічних
тенденцій у ЦСЄ, підготовленій дослідниками Віденського та Берлінського
університетів, демографічний  розвиток органічно пов’язаний із загальним
політичним, соціальним та економічним контекстом суспільства. Глибинні
перетворення  завжди справляють вплив і на очікувану тривалість життя,
і на народжуваність, і на масштаби міграційних процесів, і на кількість
шлюбів та розлучень. На думку вчених, було б неправильно пояснювати
триваюче на сході Європи протягом останього десятиліття зниження
народжуваності лише політичною та економічною трансформацією. Воно
є продовженням  тривалої тенденції. Однак саме у цей період
спостерігається суттєве прискорення цього явища. Так, протягом 1989 –
1999 років щорічна кількість народжень з 564 тисяч скоротилася до 382
тисяч. Вертильність знизилася з більш ніж двох дітей на одну жінку до
1,4 дитини і опустилася нижче західноєвропейського рівня. Німеччина  та
Австрія, що мають протягом багатьох років вертильність нижче
середньоєвропейського рівня, сьогодні зі своїм показником 1,3 дитини на
одну жінку все ж перевищують рівень вертильності у Естонії, Латвії, Чехії,
Словенії, Болгарії та Угорщині. Зміна механізмів соціальної підтримки
сім’ї, негативні процеси у сфері зайнятості, невизначеність перспективи
доходів і ринкових можливостей забезпечення життєвих стандартів,
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загальна невпевненість у сімейному та індивідуальному майбутньому
значною мірою вплинули на планування сім’ї в трансформаційних країнах.
Певну роль відіграли й західні зразки підходів до формування життєвих
планів та орієнтирів.

Очікувана тривалість життя населення Східної Європи, порівняно із
Західною, є відносно низькою. Дещо сприятливіша ситуація у Польщі
(чоловіки – 69 років, жінки – 78), а також у Словенії (чоловіки – 71 рік,
жінки – 79) та Чехії (чоловіки – 71 рік, жінки – 78). Приміром, порівняно із
середньою очікуваною тривалістю життя в Австрії (чоловіки – 75 років,
жінки – 81 рік) східноєвропейці відстають приблизно на 3 – 10 років.

Трансформація призвела до негативних змін тенденції смертності. З
початку 1990 років смертність зросла, що призвело до погіршення або,
принаймні, до стагнації показників очікуваної тривалості життя.
Ускладнення  економічних умов існування людей похилого віку,
скасування соціальних послуг і особливо демонтаж  базового медичного
обслуговування призвели до зростання смертельних випадків і зниження
середньої очікуваної тривалості життя.  У багатьох країнах ЦСЄ
смертність після 1990 року  сягнула рекордних показників. Це особливо
торкнулося чоловічого населення. Безробіття, зубожіння при одночасній
монетаризації  медичного обслуговування крокували пліч#о#пліч із
нездоровим способом життя, алкоголізмом та різким зростанням дорожніх
пригод. На середину 90#х років було, врешті, знову досягнуто  очікуваної
тривалості життя рівня 1989 – 1990 років. Намітилися позитивні зрушення,
хоча відставання  від Західної Європи все ще залишається цілком
очевидним.

Ще одним факторм негативних демографічних змін є еміграція. За
оціками фахівців, вона особливо позначилася на Болгарії, Польщі та
Румунії. В інших країнах Східної Європи офіційні і статистично
зафіксовані показники виїзду громадян були або меншими, або
компенсувалися за рахунок імігрантів.

Оцінюючи загальну перспективу регіону ЦСЄ,  можна зробити висновок
щодо збереження стагнації або  й скорочення чисельності населення, а
також щодо продовження процесів  демографічного старіння. Особливо
помітною ця тенденція буде там, де відчутна еміграція викликає
зменшення молодших вікових груп і, тим самим, визначає зменшення
кількості потенційних батьків і матерів. У поєднанні з низким рівнем
вертильності чисельність народжень знижується особливо помітно.  У
Болгарії  населення до 2025 року скоротиться орієнтовно майже на 20 %, в
Естонії та Латвії – на 12 %. В Угорщині та Румунії зниження складе близько
8 %. У Литві, Словенії, Словаччині і особливо у Польщі та Чехії зниження
може бути ще меншим.

Однак на загал прогнозоване регіональне скорочення чисельності
населення у його абсолютному вимірі буде достатньо відчутним.   Якщо в
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цілому у десяти нових членах ЄС проживало  на 2001 рік близько 104
мільйонів осіб, то 2025 року за прогнозними оцінками їх залишиться 95
мільйонів, а у віддаленішій перспективі – 2050 року – лише 83 мільйони
чоловік. Компенсувати зниження рівня вертильності здається можливим
лише за умови,  коли Східна Європа  сама прийме  велику кількість
імігрантів і здійснить їхню суспільну інтеграцію.

Прогнози віщують неминучість старіння населення у Східній Європі.
Цей процес прискорюється не лише скороченням  народжуваності. З часом,
коли на ринок праці виходитиме  покоління, що прийшло у цей світ після
1990 року, відбуватиметься відчутне зниження чисельності потенційних
працездатних. Кількість осіб, що ставатиме до праці, буде помітно меншою,
ніж тих, хто вже йтиме на заслужений відпочинок. Це, звичайно ж, не
означає автоматичного зменшення кількості громадян з еміграційними
настроями, однак дещо збільшує шанси наступного покоління знайти
роботу у себе вдома. Прогнозоване економічне зростання у зв’язку із
вступом до ЄС може, у свою чергу, призвести до збільшення попиту на
робочу силу.

Прогалини на ринку праці існували й раніше,  навіть в умовах доброї
кон’юнктури у певних сферах. Значний попит завжди існує в галузі
індивідуальних послуг, у деяких видах кваліфікованої діяльності, не
забезпеченої підготовленими кадрами, а також на  “брудних” та
обтяжливих роботах, які, до того ж, низько оплачуються. У цих секторах
буде все важче знайти достатню кількість працівників з числа самих
східноєвропейців [14].

Експерти ООН, аналізуючи сутність та перспективи світоглядних і
демографічних зрушень у регіоні ЦСЄ, дійшли висновку, що ці зрушення
прискорює не економічна криза сама по собі, а процес повної перебудови
суспільства. Це, звісно, не означає, що всі  країни регіону прийдуть
зрештою до моделей домашніх господарств – цілковитої копії західних.
На самому Заході  існують суттєві розбіжності у цій царині, і виникнення
такої  неоднорідності можна очікувати й у центральноєвропейських
країнах. Водночас на відновлення  стабільніших і традиційних  моделей
формування домогосподарств, разом із народженням дітей у більш
ранньому віці, вже навряд чи варто розраховувати. У короткостроковій
перспективі це означає продовження періоду дуже низької
народжуваності [15].

Країни ЦСЄ, внаслідок зниження  народжуваності та еміграції  молодої,
набільш освіченої частини працездатного населення, відчувають подвійне
навантаження. Наслідком такої ситуації є нестача кваліфікованої робочої
сили, а також проблематичність фінансування  соціальної сфери та
пенсійного забезпечення.  Згідно з дослідженням у рамках програми
Євростат, частка людей, старших 65 років, у нових центрально#
східноєвропейських членах ЄС з нинішніх 13 % до 2020 року зросте до 18
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%. Тому ці країни через 10 – 15 років самі будуть вимушені шукати робочу
силу. Національні доповіді відзначають достатньо драматичні тенденції,
внаслідок яких демографічні показники комуністичної ери контрастно
відрізняються від нинішніх і обумовлюють серйозні наслідки для
соціальної структури тієї чи іншої країни [16].

Коротко підсумовуючи сказане, хотілося б зазначити, що, попри певні
зусилля в інтересах збереження соціальної стабільності, перехідний етап
в країнах Центрально#Східної Європи справив серйозний негативний
вплив на рівень життя та соціальне самопочуття переважної більшості
населення. Та обставина, що не було вироблено збалансованої соціальної
концепції радикальних економічних реформ та глибинних змін зовнішньо#
економічних пріоритетів, призвела до невиправданих втрат, які серйозно
підірвали довіру до конституйованих демократичних інститутів. Варто
також відзначити, що в країнах регіону нелегкі процеси структурної
перебудови економіки частково пом’якшувалися прогресуючим
включенням до системи загальноєвропейського економічного
співробітництва, відриттям нових ринків, у той час як на теренах СНД
деструктивні процеси розриву напрацьованих у попередній період зв’язків
не компенсувалися відповідним обсягом нових можливостей
співробітництва. Стало очевидно, що на теренах колишнього СРСР
деструктивні економічні процеси мають значно глибші негативні наслідки.

Відзначене багатьма експертами “легковажне” ставлення до проблеми
бідності і зубожіння значної частини населення справляє відчутний
деморалізуючий вплив, серйозно руйнує підвалини суспільної
солідарності. Створюється реальна небезпека розриву історичної “угоди
поколінь”, що може викликати в подальшому мультиплікаційний ефект
руйнації й без того розхитаної національної свідомості. Низький її рівень,
невиправдано глибока соціальна диференціація суттєво знижують
конкурентоспроможність молодих демократій в умовах помітного
загострення глобальної конкуренції, підривають довіру до самої ідеї
громадянського суспільства і прав людини.

Ігнорування вкрай негативних демографічних тенденцій суттєво
знижує якість перспективного планування соціально#економічного і
духовно#культурного розвитку. Центрально#Східна Європа,
перетворюючись на своєрідний “несамодостатній додаток “ до розвиненої
Західної Європи, примушує і Україну серйозно замислитися над
небезпекою перетворення на своєрідний “додаток  до додатку”. Досвід
набуття членства в ЄС країнами Центрально#Східної Європи засвідчує,
по#перше, що досягнення критеріїв цього членства є надзвичайно
серйозним соціальним випробуванням, яке можна успішно здолати лише
за ефективної національної політики в соціальній сфері; і, по#друге, що
поглиблення соціальної кризи взагалі позбавляє національну державу
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будь#яких повноцінних європейських перспектив.
Ключову роль відіграє “стартовий” соціальний потенціал, від якого

залежить подальший припустимий рівень соціальних обмежень
перехідного періоду. Створення такого потенціалу залежить, у першу
чергу, від рівня збалансованості  соціальної та економічної політики на
національному рівні, відповідного прогресу в галузі підвищення
продуктивності праці, а також від соціальної свідомості та соціальної
відповідальності провідних політичних сил. Цілком очевидно також, що
відмова від реформ в умовах відчутних глобальних змін чи відмова від
інтеграції будь#якого спрямування та глибини ще не є гарантією від
соціального занепаду.

Збалансована самостійна соціальна політика робить державу значно
привабливішою як для міжнародних партнерів, так і для власного народу.
Лише за наявності такої політики можна розраховувати на  реалізацію
стратегічного завдання  сучасного етапу системної трансформації
суспільства. Як наголосив Президент України Л. Кучма, наша країна
повинна не декларативно, а за глибинним змістом державного буття стати
сучасною європейською державою, яка б, синтезуючи кращі національні
традиції, йшла в ногу з європейськими та світовими процесами, адекватно
й ефективно відповідаючи на виклики глобалізації [17].
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Роль виборів у політичних процесах
сучасної Болгарії

Марія Мілова,
кандидат історичних наук,

доцент кафедри соціальних наук
Одеської державної академії холоду

Політичний розвиток сучасної Болгарії визначається
загальними тенденціями посткомуністичних трансформацій.
Прагнення перейти від тоталітаризму до демократичних норм
життя, набути самостійності і знайти своє місце у світі
призвели до зміни політичної системи і перетворення правових,
соціально+економічних та інших суспільних інститутів.

Вивчення трансформаційних процесів в постсоціалістичних
країнах має для української науки як теоретичне, так і
практичне значення. Аналіз політологічних публікацій свідчить,
що українські вчені виявляють все ще недостатній інтерес до
проблем посткомуністичного розвитку країн Південно+Східної
Європи, хоча політики в останні роки демонструють певні
успіхи, зокрема у відносинах з Болгарією.

Завданням публікації є аналіз виборчої системи Болгарії, яка
характеризує ступінь її демократичного розвитку. На підставі
консультацій з організаторами і учасниками виборчого процесу, вивчення
результатів виборчих кампаній автор схильна стверджувати, що саме з
виборів 1990 року розпочався шлях Болгарії до демократизації суспільного
життя.

В болгарській юридичній і політологічній літературі (С. Стойчев, Г.
Блізнашкі, П.#Є. Мітев, С. Начева та інші) проблемам виборчого права і
виборчих систем приділяється велика увага [1]. Вибори, як інститут
реалізації виборчого права, є однією з найважливіших характеристик
сучасної демократії. Автори досліджень відзначають, що в оцінці виборів
необхідно відрізняти їх форму і зміст. Часто політично і юридично
оформлене право обирати і бути обраним не відповідає реальному змістові.
Сьогодні виборчі системи існують у більшості країн світу, але тільки в
третині з них вони здійснюються на практиці, в 1/5 проводяться
однопартійні “вибори”, а в деяких взагалі право на вибір є досить
сумнівним [2]. Як відомо, виборчі системи мають давню історію. В окремих
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країнах вони поступово, трансформуючись, утверджувалися протягом
століть. Хоча французька й американська буржуазні революції
проголосили всіх людей рівними, право голосу тоді дістали далеко не всі
громадяни. Навіть в такій країні, як США, жінки дістали право голосу
лише 1920 року. Тільки 1965 року були скасовані останні обмеження для
них у виборчому праві – тест на грамотність, расова належність, такса за
голосування [3]. У багатьох країнах рівність у праві вибору настала тільки
у ХХ столітті, навіть у другій його половині.

Історично першою виникла і сформувалася мажоритарна виборча
система, основана на принципі більшості. Спочатку вона реалізовувалась
як мажоритарна система відносної більшості, де обраним вважався
кандидат, який набрав більше голосів, ніж інші кандидати, що брали
участь у виборах. Ця система мала певні недоліки, оскільки не дозволяла
реально представляти громадські інтереси. Більшість виборців
залишалася без політичного представництва, їхні голоси пропадали і не
могли впливати на кінцевий результат.

 Як коректива такого варіанту виникає мажоритарна система
абсолютної більшості, яка претендувала на високий ступінь справедливого
відображення волі виборців. Переможцем оголошувався кандидат, який
діставав більше за інших, але не менше, ніж 50 % + 1 від усіх поданих
голосів, визнаних дійсними. Ця система хоча і справедливіша, проте має
істотну ваду – дуже рідко на політичну арену виходять настільки сильні
й авторитетні постаті, щоб відразу набрати абсолютну більшість голосів.
Як правило, це веде до другого туру, що означає додаткові матеріальні й
моральні витрати. Така система з домінуючим особистісним моментом діє
у Великобританії, США, Франції, Новій Зеландії, Тунісі та в інших країнах
(у модифікованих варіантах).

Пропорційна система, яка виникла значно пізніше, наприкінці ХІХ
століття, з претензією забезпечити вищий ступінь представництва, стає
особливо популярною після Другої світової війни. Вона добре функціонує
при багатопартійній системі, оскільки дозволяє репрезентувати в
парламенті всі найзначніші та найвпливовіші партії. Критерієм їх
політичної ваги є попередньо визначений бар’єр – необхідний мінімальний
процент поданих голосів за відповідну партію як умова для участі в
розподілі мандатів. Така система існує в різних варіантах.

Випробувана вперше в Бельгії, пропорційна система поширилася
спочатку в Північній Європі, а після Другої світової війни – майже на
всьому континенті. Вона використовується і в деяких країнах Латинської
Америки. Найскладнішим у цій системі є визначення міри пропорції, або
ціни одного мандата. В пошуках механізму пропорційного розподілу
мандатів використовувались різні методики.

У Болгарії 1990 року сприйняли досить поширену методику
Ондта.Кожна з класичних моделей має певні недоліки. Часто, щоб
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пом’якшити їхні мінуси, виборчі закони вводять сильний мажоритарний
елемент в пропорційну систему. Або навпаки. За таким принципом
виникли змішані системи, які синтезують елементи обох названих систем.
Вони застосовуються, зокрема, в Німеччині, Італії, Угорщині, Австралії.
Використовується змішана система і в ряді постсоціалістичних країн, у
тому числі в Болгарії та Україні.

Для Болгарії обидва типи виборчих систем не є новими. Вони
застосовуються ще з часів Третьої болгарської держави, після 1879 року.
Вчені підрахували, що відтоді в процесі 45 виборів до парламенту (7 – до
Великих Народних Зборів і 38 – до Народних Зборів) – 28 проводилися за
мажоритарною, 15 – за пропорційною і 2 – за змішаною системою (в різних
варіантах) [4]. Таке розмаїття не дозволяє стверджувати, що Болгарія має
сталу національну традицію або стійку політичну практику проведення
виборів. Складається враження, що Болгарія понад 120 років перебуває у
пошуку адекватної виборчої системи.

Фактично болгарське виборче право бере початок від Тирновської
конституції і закону про вибори представників до Звичайних і Великих
народних зборів від 1880 року [5]. Закон закріпив поширену в Європі
мажоритарну систему із загальним, рівним і прямим виборчим правом.
Виняток становить період 1882 – 1885 років (так званий режим
повноважень), коли вводилися не тільки майновий і освітній цензи, але й
непрямі вибори. 1945 року законом було обмежено виборче право для осіб,
які в будь#якій формі мали стосунок до фашизму.

У певні періоди вводились обмеження виборчого права для жінок.
З 1911 року в Болгарії практично діє пропорційна виборча система.

Саме тоді було проведено в певному розумінні експеримент, оскільки в
результаті виборів тільки 10 % мандатів було отримано за пропорційною
системою, а 90 % – за мажоритарною.

Після перевороту 1934 року партії в Болгарії було заборонено, і в
парламенті розпочався тривалий період “безпартійного режиму”. Тільки
восени 1944 року пропорційна система знову запрацювала, хоча й
ненадовго. З 1947 року встановлюється нова модель суспільно#політичного
життя і нове оформлення виборчого законодавства, яке діяло сорок років.
Формальна двопартійна модель, юридичне закріплення керівної ролі
компартії, безальтернативність програм і особистостей зробили
безглуздою саму ідею вибору.

Болгарія повертається до класичних моделей виборчої системи тільки
1989 року, після падіння режиму Т. Живкова. На відміну від багатьох
постсоціалістичних країн, болгари не створювали нову виборчу систему,
а по суті відтворили не зовсім забуту, але з різних причин відкинуту
політичну традицію і практику. В умовах бурхливих політичних процесів,
під сильним впливом рішень Національного круглого столу 1990 року було
ухвалено закон про вибори до Великих Народних Зборів (ВНЗ), який
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передбачав введення змішаної системи [6]. У ній механічно поєднувалися
елементи мажоритарної і пропорційної систем. Відповідно до цього закону,
200 депутатів ВНЗ (всього їх 400) обираються за мажоритарною системою
в два тури, а ще 200 – за пропорційною. Вибори до Народних Зборів і
Громадських рад проводяться за пропорційною системою.

Такий варіант дозволяє визначити як характер вимоги громадян до
кандидатів, так і ступінь впливу на соціум партій та інших ідейно#
політичних утворень. Партії, які існували раніше – з точно встановленими
для них ролями, потрапили в якісно нові, нестандартні обставини.
Відновлені партії, в результаті тривалої відсутності на політичній сцені
та ще й з новими лідерами на чолі, навряд чи могли скористатися старим,
набутим в інших умовах досвідом. Нові ж партії, які хоч і не мали
політичного досвіду, але не відчували тягаря минулого, претендували на
гідне, можливо, навіть лідерське місце в новому політичному просторі, що
тільки но починав формуватися.

Закон давав партіям можливість скористатися плюсами (й мінусами)
як мажоритарної, так і пропорційної виборчої системи. Кожна партія могла
на практиці оцінити, яка з двох складових змішаної системи дозволяла їм
забезпечити кращий результат. А виборці могли визначити, який варіант
виборчої системи більше відповідає інтересам суспільства і забезпечує
адекватне представництво громадян у системі влади.

Право призначати парламентські і місцеві вибори в Болгарії належить
президентові країни. Вибори президента і віце#президента призначають
Народні Збори. Виборчі одиниці – виборчі райони і виборчі секції. На
виборах народних представників утворюється 31 багатомандатний
виборчий район: три – в Софії, два – в Пловдивському окрузі, решта 28 –
у межах колишніх округів. Межі виборчих районів, їх найменування і
нумерація визначаються указом президента. На виборах президента і
віце#президента вся країна розглядається як одномандатний виборчий
район, у якому кожна кандидатська пара обирається за одним списком.
На місцевих виборах кожна громада є багатомандатним виборчим районом
по виборах громадських радників і одномандатним – по виборах кмета
(місцева виконавча влада, її голова). Голосування здійснюється
кольоровими бюлетенями – синій, червоний, зелений, помаранчевий колір
або білі бюлетені з одною, двома чи трьома кольоровими смужками. Не
допускається використовувати комбінацію кольорів національного
прапора. Партія чи коаліція має право одержати такий само колір
бюлетеня, як і на попередніх виборах [7]. Опитування громадської думки
показали позитивну реакцію виборців на таке різнобарв’я – воно
дозволяло простіше орієнтуватися у передвиборчій кампанії.

Для організації і проведення виборів створюються: Центральна виборча
комісія (ЦВК), районні, громадські і секційні виборчі комісії. Існує судовий
контроль за їх діяльністю: рішення ЦВК оскаржуються у Верховному суді,



162

а рішення громадської виборчої комісії – в районному. Рішення судів є
остаточними.

Право висувати кандидатів мають політичні партії, партійні коаліції
та виборці. В останньому випадку кандидат реєструється як незалежний.
Для висунення кандидата в народні представники виборці формують
ініціативний комітет у складі 5 – 7 осіб. Він реєструється в районній
виборчій комісії. Ініціативний комітет по виборах президента і віце#
президента реєструється ЦВК, а відповідний комітет по виборах у
громадські ради і кмети – у громадській виборчій комісії.

У передвиборчій кампанії беруть участь кандидати, їхні помічники,
партії, партійні коаліції та громадяни. В ній можуть брати участь також
державні органи і профспілки. Обов’язкова умова – ведення передвиборчої
кампанії офіційною (болгарською) мовою. Передвиборча аґітація
здійснюється на передвиборчих зборах, шляхом видання афіш, плакатів,
реклами, а також через ЗМІ, право доступу до яких мають всі кандидати,
партії і партійні коаліції.

В період передвиборчої кампанії проводяться опитування громадської
думки щодо можливих результатів виборів. Щоби унеможливити
маніпулювання громадською думкою, опублікування результатів
опитувань закінчується за два тижні до виборів. Передвиборча кампанія
завершується за 24 години до дня виборів і заборонена в день їх
проведення. Голосують у неробочий день з 6 до 19 години. Для
забезпечення рівного виборчого права в паспорті голосуючого робиться
позначка про участь у виборах.

У виборах президента і віце#президента обраною вважається пара, яка
набрала більше половини дійсних голосів, за умови, що в голосуванні взяло
участь більше половини виборців. Якщо такої кількості голосів немає, то
призначається другий тур, результати якого визначаються за
мажоритарною системою відносної більшості.

Виборчий процес включає і проведення референдумів. Національні та
місцеві референдуми проводяться на основі загального, рівного, прямого
виборчого права при таємному голосуванні. Рішення про національний
референдум приймають Народні Збори. На його підставі президент
визначає дату голосування. Рішення про проведення місцевого
референдуму приймає громадська рада.

Референдум, безперечно, є одним із механізмів здійснення прямої
демократії, хоча останнім часом в багатьох країнах, крім Швейцарії,
ставлення до цієї форми волевиявлення далеко не однозначне.
Пояснюється це часто економічними (дорога за вартістю процедура) і
політичними причинами (небажання керівництва взяти на себе політичну
відповідальність, висловлену єдиним народним вотумом).

У політичній історії Болгарії референдум як форма прямої демократії
має своє конституційно#правове оформлення. Тирновська конституція в
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її первинному вигляді не передбачала референдумів. Та XIV Звичайні
Збори законодавчим шляхом ввели в правову термінологію поняття
“допитване до народа” (референдум), яке використовується в політичному
житті й сьогодні. Правове підґрунтя можливості безпосереднього
здійснення державної влади, хоча й з питань місцевого значення, пов’язане
з прийняттям закону про референдум (“Закон за допитване до народа по
общински работи” – ДВ, бр. 52, 1909). В подальшому ХІХ Звичайні Народні
Збори приймають ad hoc, тобто у конкретному випадку, закон про
національний референдум одноразової дії. Це пов’язувалося з
відповідальністю міністрів за ведення воєн, які призвели до національної
катастрофи в 1913 і 1918 роках (ДВ, бр. 160/1922 г.). Ця практика
продовжувалася й після 9 вересня 1944 року і була пов’язана з ліквідацією
монархії та проголошенням Народної Республіки Болгарія. Конституція
1971 року також була прийнята за законом про референдум,
затвердженим V Народними Зборами (після 1946 року було введено нову
нумерацію Народних Зборів, а після 1989 року відновлено стару, яка вела
свій початок з часів Тирновської конституції).

Новий закон про референдум після прийняття Конституції 1971 року
було ухвалено тільки в 1983 році, але застосовувався він лише на місцевому
рівні. Як відзначають деякі дослідники [8], політичні умови того часу не
стимулювали цього процесу. Очікування, що новий політичний клімат
після 1989 року вдихне життя в цей закон, не справдилися. Після
прийняття Конституції 1991 року було ухвалено новий закон (1996 рік),
який передбачав можливості проведення національного і місцевого
референдумів.

За сім років (1990 – 1997) болгарин приходив до виборчої урни 12 разів
– парламентські, президентські і місцеві вибори [9]. Хоча Болгарія й мала
практику проведення виборів на різних рівнях, однак вони виявилися
тяжким випробуванням для народу і країни в цілому. Аналіз болгарських
досліджень з цієї проблеми дозволяє твердити, що визначення виборчої
системи потребувало подолання значних труднощів політичного,
юридичного, морального і психологічного характеру [10].

Свідченням пошуку адекватної виборчої процедури перехідного
періоду є проведення 1 червня 1996 року болгарських “праймериз” щодо
висунення спільного кандидата демократичних сил на президентські
вибори. Це було першою спробою в Європі впровадити адаптований до
національних умов варіант американської системи. У практичному плані
попередні вибори дали змогу, на думку політолога І. Кристєва, розрубати
“гордіїв вузол”, зав’язаний тодішнім президентом Ж. Желєвим і Союзом
демократичних сил (СДС) – найбільшою і найактивнішою
несоціалістичною політичною силою в Болгарії [11]. Застосуванню цього
механізму передували драматичні політичні дебати.

Політичний простір поділився на групи прибічників і супротивників



164

використання суто американської системи. Багато разів підкреслювалося,
що це – частина виборчої системи США, і вона передбачає змагальність
між республіканцями і демократами, а в Болгарії – зовсім інша ситуація:
“праймериз” проводилися в рамках однієї демократичної сили – СДС.

Основною причиною проведення таких виборів послужили стосунки
Ж. Желєва з “синьою коаліцією”, завдяки якій його було обрано
президентом, але  які з 1992 року ускладнились. Восени 1995 року Ж.
Желєв офіційно заявив про своє рішення балотуватися на новий
президентський термін. Коаліція “Народний союз” його підтримала, а
представники СДС заявили, що підуть на вибори з новим кандидатом.
Пошуки компромісу не давали результатів. Соціологічні дослідження
підтверджували, що, у разі розколу, демократичні сили будуть приречені
на невдачу. Крім того, приклад Л. Валенси, який зазнав поразки на виборах
в результаті розколу польської опозиції, справив сильний психологічний
вплив і на президента Ж. Желєва, і на СДС. Цей фактор зіграв проти
сценарію з двома кандидатами, і попередні вибори стали можливими. Було
знайдено й інституційне вирішення проблеми: укладено “Угоду про
попередні вибори”, підписану лідерами демократичних парламентських
партій і коаліцій, а через десять днів й обома кандидатами об’єднаної
опозиції – П. Стояновим і Ж. Желєвим. Було створено всі необхідні
інститути виборчого процесу (ЦВК, реґіональні та громадські виборчі
комісії, Політрада тощо). В результаті “праймериз” був визначений
спільний кандидат від демократичних сил – П. Стоянов, який
дотримувався прозахідної ліберальної позиції і репрезентував на той час
праву болгарську еліту.

Результати попередніх виборів засвідчили, що в країні політичні
процеси розгортаються за іншим, ніж раніше, сценарієм. Масова участь
громадян у виборах визначалась кількома факторами: розчаруванням від
управління БСП (колишня БКП) і пошуками альтернативи, новизною і
привабливістю самої процедури, прагненням до згоди, взаємопорозуміння
тощо. Така консолідація суспільства проявилася, мабуть, уперше після
1989 року.

Згадана процедура вже відійшла в історію. Однак вона відіграла
важливу роль в політичних процесах: леґітимувала демократичну
політичну еліту, створила нові можливості для участі громадян в
управлінні країною, а, можливо, започаткувала й нову політичну традицію.
Є у попередніх виборів в Болгарії майбутнє, чи ні – прогнозувати складно.
Все залежить від багатьох чинників політичного розвитку та розстановки
політичних сил. Це свідчить, що виборча система країни, як завше,
перебуває у постійному розвитку і пошуку можливих альтернатив, які
працюють на консолідацію суспільства.

Перші демократичні вибори відбулися в червні 1990 року, і їх можна
вважати стартом трансформації болгарського суспільства. Болгарія –
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єдина країна у Східній Європі, яка пов’язувала перші демократичні вибори
з розробкою нової Конституції. Тому цей процес почався з виборів до
Великих Народних Зборів, які мали прийняти Конституцію або внести до
неї зміни. Дебати навколо виборів багато в чому загальмували прийняття
рішень з економічних проблем, що прирекло Болгарію на уповільнені,
порівняно з іншими країнами, кроки постсоціалістичних перетворень.

Винятково важливою справою стала досягнута домовленість про
терміни  проведення виборів. Опозиція в особі СДС хотіла відкласти їх на
осінь 1990 року, аби виграти час для згуртування своїх сил на місцях та
підготуватися ідейно й організаційно. Керівники БСП хотіли провести
вибори навесні, поки в неї ще тримався високий рейтинґ. Але компромісу
все ж вдалося досягти, і вибори призначили на 17 червня 1990 року.

СДС віддавав перевагу пропорційній системі, яка забезпечувала
представництво і невеликим партіям. БСП тоді виступала за мажоритарну
систему, оскільки розраховувала на відомих політиків, котрі здобули
авторитет у суспільстві під час усунення від влади Т. Живкова. Досягнуту
угоду про застосування змішаної системи (200 депутатів за пропорційною,
200 – за мажоритарною) було покладено в основу сучасної виборчої
системи Болгарії. Фактично її було скопійовано з німецької з тією лише
різницею, що бар’єр входження до парламенту знизили до 4 % (в ФРН – 5
%).

Домовленості стосувалися й правил та можливостей використання
засобів масової інформації: влада ґарантувала папір, приміщення і
друкарні для видання опозиційних газет, а також деполітизацію
національного радіо і телебачення і рівний доступ всіх політичних сил до
державних ЗМІ [12]. Це засвідчувало, що демократичні перетворення в
країні розпочались.

Слід підкреслити: від результатів цих виборів залежало спрямування
болгарської постсоціалістичної трансформації. Вибори відбувалися в новій
геополітичній ситуації. БСП все ще орієнтувалась на КПРС і СРСР, але в
болгарський політичний розвиток почали втручатися й інші зовнішні сили.
Це стало зрозумілим під час візиту до Болгарії держсекретаря США Д.
Бейкера в лютому 1990 року та візиту Ж. Желєва у травні того ж року до
США. Урядові були висунуті політичні умови, за виконання яких Болгарія
могла одержати членство в МВФ і Світовому банку. Головні з цих умов
були пов’язані з проведенням “чесних і вільних виборів”, а також з
ґарантією вільної еміграції та дотримання прав людини. Крім того, СДС
діставав допомогу ззовні для фінансування видання “Демокрация”,
отримував оргтехніку, а також методичні поради щодо підготовки кадрів.
Зокрема, в передвиборчій кампанії СДС розраховував на допомогу
французького спеціаліста з політичного маркетинґу Ж. Сегела. Посланник
США в Софії С. Поланскі був на останньому мітинґу опозиції [13].
Приклади можна продовжувати.
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У передвиборчій кампанії взяло участь багато молодих людей, учнів і
студентів, які за одну ніч обклеїли Софію в синій колір
пропаґандистськими гаслами опозиції. Акція “синій ранок” дала назву
правому полюсу болгарських політичних сил. “Сині” пов’язуються у
свідомості болгарського електорату з неґативним ставленням до
комунізму, з викриттям деформацій минулого та ідеєю відродження
цінностей довоєнного часу.

Справжні сутність і зміст ліберальних цінностей тоді мало хто собі чітко
уявляв. У штабі СДС були впевнені в перемозі всупереч результатам
соціологічних опитувань, які провіщали перемогу БСП. З цією партією у
громадській думці пов’язувалося „світле минуле” з його ґарантіями
певного рівня соціальної захищеності. За соціалістами було закріплено
червоний колір, який символізував лівий полюс політичних сил.

Передвиборча кампанія від початку до кінця проходила в умовах
конфронтації, яка весь час посилювалася, під акомпанемент звинувачень
однієї сторони у злочинах минулого, а іншої – в екстремізмі та
безвідповідальності. Результати виборів були несподіваними, особливо для
опозиції. БСП одержала абсолютну більшість голосів. У Великих Народних
Зборах  ця партія отримала за пропорційною системою 47,25 % місць, а в
мажоритарному суперництві – ще більше: 211 місць з 400. СДС дістав 144,
а БЗНС – 16 депутатських мандатів. У новому парламенті з 23 мандатами
з’явилася й нова партія – Рух за права і свободи (РПС). Ця партія етнічних
турків, леґітимність якої довго оскаржувалася [14], в парламенті вправно
здобувала політичні дивіденди, підтримуючи, залежно від обставин, ту
чи іншу силу. Таке становище зберігається й досі.

Значення виборів 1990 року полягає в тому, що вони були першими
демократичними виборами, як вважали західні експерти і спостерігачі.
Однак це твердження заперечують болгарські політики і вчені. Вони
вважають вибори хоч і демократичними, але не чесними. (Їх результати
так і не були оприлюднені) [15]. Тим часом, ці вони повинні були з’ясувати
проблему леґітимності влади, заспокоїти громадські пристрасті. Однак
цього не сталося. Протистояння посилювалося.

СДС не був готовий до поразки. До того часу в усіх постсоціалістичних
країнах перемогу діставала опозиція, а комуністичні партії відходили на
політичні маргінеси. СДС очікував такого ж результату і в Болгарії. Та
брак політичного досвіду не дозволив опозиції правильно оцінити ситуацію.

Замість того, щоб  серйозно проаналізувати причини поразки і зробити
відповідні висновки, керівництво СДС вдалося до виголошення протестів.
Його лідер Ж. Желєв оголосив вибори нечесними. Розпочалися
громадянські заворушення: студенти захопили університет, створили на
центральній площі Софії наметове “місто істини”, вимагали відставки
президента П. Младенова тощо. Опозиція, не зумівши дістати владу
шляхом виборів, спробувала контролювати політичний процес за
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допомогою “вулиці”, революційними методами. Так в обстановці
зростаючого суспільного напруження закінчився перший етап
трансформації – від усунення від влади Т. Живкова до скликання першого
багатопартійного парламенту.

Аналіз виборів 1990 – 1996 років дозволяє відзначити деякі тенденції
у поведінці електорату та характері його симпатій до тих чи інших
політичних  сил. У період, який ми розглядаємо, в парламентських виборах
1990 року брали участь 40 партій і коаліцій,  1991 року – 38,  1994 року –
48. Через таку політичну  строкатість пересічному  громадянинові було
дуже складно зробити не тільки правильний вибір, але й вибір взагалі.
Практично будь#яких істотних змін у підтримці електоратом певних
політичних сил не відбулося. Сталими спільнотами в цей період
залишаються виборці БСП, СДС та РПС. Решта електорату, що
тримається “середини”, розподіляється між партіями болгарського бізнесу
БББ/Ж. Ганчев, землеробськими  союзами та монархічними партіями.

Інша картина вималювалася на парламентських і президентських
виборах 2001 року. Цей рік болгарські дослідники назвали роком “двох
див” [17]. Якщо з виборів 1990 року починалася політична трансформація,
то останні дають можливість підбити деякі  підсумки політичних процесів
останніх 12 – 13 років. Результати виборів 2001 року стали сенсацією,
оскільки нове політичне утворення – Національний рух Сімеона Другого
(НРСД) отримав парламентську більшість – 42,74 % голосів та 120
депутатських місць з 240 у Народних Зборах. Успіх НРСД свідчить, що
багато виборців, розчарувавшись у політиці попередніх урядів, віддали
голоси новій силі, повіривши у можливість “дива”. Адже виборці
втомилися від нескінченних реформ, демократизації, приватизації, які,
всупереч сподіванням, тільки погіршували умови їхнього життя. Такі
результати політики і деякі вчені розцінювали як провал болгарського
перехідного періоду.

Однак на те, що сталося, можна поглянути й з іншого боку, а саме як на
початок його нового етапу. Проголосувавши за маловідомих політиків,
болгарський народ надав їм кредит довіри, сподіваючись, що в країні
існують невикористані резерви, а відтак буде знайдено шляхи, які
виведуть болгарське суспільство з кризи, що надто затягнулася. 26 липня
2001 року колишній спадкоємець царського престолу Сімеон Другий
Сакскобургготський обійняв посаду прем’єр#міністра.

Вибори президента також здивували і болгар, і весь світ: якщо
колишній монарх став прем’єром, то колишній комуніст, а нині соціаліст
Г. Пирванов – президентом. Хоча ні той, ні інший ніколи не перебували на
вершинах влади. Успіх Г. Пирванова, на думку політологів, не носить чисто
політичного характеру і не пов’язаний безпосередньо з впливом БСП,
оскільки її прибічників у суспільстві значно менше, ніж ті 54 % виборців,
які віддали йому голоси. Вірогідно, мала значення його особиста
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поміркованість і толерантність. В його виборчій кампанії не спостерігалося
прямих атак на суперників і викидів компромату. З ім’ям Г. Пирванова
пов’язувалась еволюція БСП до європейських лівих цінностей і
проатлантична зовнішньополітична орієнтація. Практика двох останніх
років засвідчує раціоналізм болгарської політики.

У підсумку можна констатувати, що вибори в болгарському
політичному просторі стали лакмусовим папірцем соціально#політичних,
економічних і соціокультурних змін. Вони свідчать, що суспільство прагне
цих змін і готове нести тягар перетворень, але воно також хоче бачити
перспективи власного розвитку.

Вважаємо, що багато що з вищевикладеного є актуальним і для
України. Характер поведінки політичної еліти,  і болгарської, і української,
свідчить, що вона не завжди уявляє справжніх інтересів виборців і тому
не може приймати тих рішень, яких від неї чекають, якого б типу виборча
система не використовувалась.
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Причорномор’я: засади сталого розвитку

17 – 18 жовтня у Миколаївському державному гуманітарному
університеті ім. П. Могили відбулася всеукраїнська науково#практична
конференція „Політичні, соціально#економічні та етнонаціональні процеси
у південному регіоні України”. Її організували Національна академія наук
України, Міністерство освіти і науки України, Миколаївська обласна
державна адміністрація, Інститут політичних і етнонаціональних
досліджень НАН України, Національний університет „Києво#
Могилянська академія”, Миколаївський державний гуманітарний
університет ім. П. Могили, Українська академія політичних наук,
Українська академія історичних наук, Український центр політичного
менеджменту, Миколаївський центр системних досліджень та розвитку
Ради по вивченню продуктивних сил НАН України, Миколаївський центр
політичних досліджень.

У конференції взяли участь близько 150 науковців та представників
органів державної влади та місцевого самоврядування з різних регіонів
країни.

На пленарному засіданні висвітлювалися проблеми розвитку
української держави, ходу політичної реформи, оптимізації економічних
та екологічних взаємовідносин  у регіоні, розробки наукових засад сталого
розвитку Причорномор’я.

На засіданнях секцій дебатувалися актуальні проблеми політичного і
соціального розвитку країни, вдосконалення політичного менеджменту,
етнонаціональних процесів у південному та інших регіонах. Розглядалися
також проблеми глобалізації та міжнародних зв’язків України.

Доповіді та повідомлення учасників конференції будуть опубліковані
у збірнику наукових праць Миколаївського державного гуманітарного
університету ім. П. Могили та в журналі „Політичний менеджмент”.
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Соціально&психологічний вимір
демократизації

„Соціально#психологічний вимір демократичних перетворень в
Україні” – науково#практична конференція на таку тему відбулась 18
листопада в Києві. Її організували й провели Український центр
політичного менеджменту та Інститут психології ім. Г. Костюка Академії
педагогічних наук України з нагоди 10#річчя лабораторії соціальної
психології, що діє у складі Інституту.

Конференцію відкрив президент Українського центру політичного
менеджменту кандидат психологічних наук Юрій Шайгородський. З
коротким вітальним словом до вчених звернувся заступник директора
Інституту психології ім. Г. Костюка кандидат педагогічних наук Сергій
Болтівець. З доповіддю про діяльність лабораторії#ювіляра виступив її
керівник доктор філософських наук Віталій Циба.

Вчені працювали у трьох секціях: „Сучасна соціально#психологічна
парадигма”, „Особливості соціалізації в сучасних умовах” та
„Особистісний вимір демократичного розвитку”. З доповідями і
повідомленнями виступили доктор психологічних наук, член#
кореспондент АПН України Георгій Балл, доктор психологічних наук,
член#кореспондент АПН України Мирослав Боришевський, кандидат
психологічних наук Вадим Васютинський, кандидат філософських наук
Андрій Гірник, доктор психологічних наук Георгій Ложкін, доктор
філософських наук Валентина Москаленко, доктор психологічних наук,
член#кореспондент АПН України Віталій Татенко, доктор психологічних
наук Юрій Швалб та інші.

В дискусії активну участь взяли кандидат соціологічних наук Ольга
Балакірєва, доктор філософських наук Володимир Бех, кандидат
філософських наук Світлана Іванова, кандидат філософських наук Ольга
Лавренко, кандидат психологічних наук Віталій Панок, кандидат
економічних наук Олександр Яременко та інші науковці.

Учасники конференції констатували, що, на жаль, можливості
соціальної психології ще вкрай незадовільно використовуються для
вирішення актуальних поблем трансформації українського суспільства. І
це в період, коли в усіх  сферах нашого буття – політичній, соціальній,
економічній, гуманітарній – відбуваються кардинальні зміни, і темпи їх
прискорюються. Не дивно, що за таких обставин значна частина
українських громадян не завжди може адекватно осмислити, психологічно
сприйняти нові реалії та без моральних (і не тільки) втрат „вписатися” в
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них. Внаслідок цього можуть виникати конфліктні ситуації між різними
соціальними, національними та політичними групами, між окремими
особистостями й суспільством. Для своєчасного упердження подібних
ризиків, ефективного залагодження можливих конфліктів політикам,
управлінцям різного рівня, керівникам трудових, навчальних та будь#яких
інших коллективів якраз і потрібні грунтовні знання з соціальної
психології. Проте наукові здобутки вчених залишаються
незатребуваними.

Учасники конференції у підсумковому документі запропонували низку
заходів, які, на їхнє переконання, сприятимуть використанню здобутків
психологічної науки у практиці. Вони, зокрема, закликали Комітет
Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної
культури, спорту і туризму відновити роботу над проектом закону про
психологічний захист населення, доопрацювати цей документ і внести його
на розгляд парламенту. До Кабінету Міністрів України надіслано
пропозиції щодо внесення змін і доповнень до окремих положень проекту
Постанови „Про забезпечення участі громадян у процесі формування та
реалізації державної політики центральними та місцевими органами
виконавчої влади”. Вироблено рекомендації щодо активізації науково#
дослідної роботи, особливо її прогностичної складової, підготовки фахівців
з соціальної психології, поширення психологічних знань.

Резолюцію науково#практичної конфернеції буде опубліковано у №1
журналу „Соціальна психологія” за 2004 рік.
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Держава і громадянське суспільство

Національний інститут стратегічних досліджень спільно з
представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні 19 листопада
провів круглий стіл на вельми актуальну для нашої країни тему:
„Відносини між державою і громадянським суспільством”.

Відкрили дискусію перший заступник директора Інституту Олександр
Власюк та керівник представництва Фонду Ральф Ваксмут. Далі брали
слово директор Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України
Мирослав Попович, перший секретар посольства ФРН в Україні Генрі
Боне, завідуючий відділом Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень НАН України Фелікс Рудич, головний науковий співробітник
Інституту соціології НАН України Віталій Врублевський, шеф#редактор
журналу „Політична думка” Володимир Полохало, президент
Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.
Разумкова Анатолій Гриценко, завідуючий відділом Національного
інституту стратегічних досліджень Валерій Барков, завідуюча відділом
Інституту держави і права ім. В. Корецького Ірина Кресіна та інші вчені.

Проблема стосунків між суспільством і владою завжди і скрізь була
актуальною. У наш час, переконані політологи, характер взаємовідносин
громадянського суспільства і держави стає своєрідним ключем до
з’ясування перспектив людини і суспільства. Ці взаємовідносини мають
забезпечувати:

для людини – утвердження її самоцінності в діапазоні від суспільної
думки до правових норм, створення законодавчої основи для реалізації
політичної свободи, соціальних гарантій, захисту від сваволі бюрократа;

для суспільства – однакову правову захищеність усіх його соціальних
шарів, режим громадянського миру і злагоди, захист суспільства як
цілісного організму від негативного впливу зовнішніх чинників, контроль
суспільства над державою, прозорість діяльності її структур;

для держави – адекватне втілення прав людини в юридичні норми,
створення ефективних механізмів захисту цих прав, фомування
оптимальної системи державно#політичних інститутів, результати
діяльності яких відповідають інтересам людини.

Це, так би мовити, загальна модель, яка вже втілена в практику країн
розвиненої демократії, де вже утворилося потужне громадянське
суспільство.
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А що ж у нас?
Прийнято вважати, що в сучасній Україні громадянське суспільство

формується досить динамічно. Однак цей процес відбувається „в
особливих умовах”. Які вони, ці „особливі умови”?

По#перше, зазначається у прес#релізі, який підготували організатори
круглого столу, „проблематика громадянського суспільства прямує у
напрямку соціальної державності, що передбачає необхідність пошуку
складних критеріїв поєднання різних процесів, які можуть бути
суперечливими”.

По#друге, становлення громадянського суспільства відбувається за
умов творення національної державності, що передбачає зміцнення
державницьких засад в організації суспільної життєдіяльності.

По#третє, радикальна зміна пріоритетів соціального розвитку
передбачає перехідний період, якому притаманні боріння різновекторних
тенденцій суспільного розвитку, одна з яких грунтується на вкорінених
протягом тривалого історичного періоду стереотипах соціально#
політичного облаштування, а інша орієнтується на зближення з
євростандартами правової демократичної державності, які, проте, ще не
стали домінуючими в українському суспільстві.

   Процеси становлення відбуваються під впливом (тиском?) як
внутрішніх, так і зовнішніх чинників.

Зовнішні. Україна має здійснювати демократичні реформи, визнаючи
важливість ролі, яку відіграють у суспільстві громадські об’єднання, та
стимулюючи їх розвиток. Саме ці перетворення беруть до уваги (можливо
– у першу чергу, як вважають деякі аналітики) впливові міжнародні
організації, які здійснюють моніторинг трансформаційних процесів у
молодій українській державі.

Внутрішні ж чинники полягають у тому, що системна співпраця органів
влади з громадськими об’єднаннями має сприяти стабілізації становища
в країні. Адже держава не може взаємодіяти з окремими громадянами.
Тільки створення широкої мережі громадських об’єднань і передача їм
частини повноважень та обов’язків дозволить вирішити складні соціальні
проблеми. А створення таких об’єднань, розвиток політичної системи
потребує формування у громадян високої політичної і правової культури,
сприйняття ними ідеології громадянського суспільства, демократичних
цінностей.

Слід зазначити, що учасники дискусії висловлювали дуже різні, часто
діаметрально протилежні думки і щодо визначення поняття
„громадянське суспільство”, і щодо оцінки процесів, які відбуваються в
нашому соціумі. І це, мабуть, цілком природно. Адже трансформація
українського суспільства проходить суперечливо, часто непередбачувано,
і для її осмислення та прогнозування не досить простого „накладання”
вже вироблених і апробованих в інших краях моделей розвитку. Одне
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слово, перед науковцями – широке поле для дослідницької роботи.
Дискусії та розмисли триватимуть. Хочеться думати, що вони будуть

плідними не лише в суто академічному сенсі, а й слугуватимуть практичній
розбудові  громадянського суспільства в Україні.

Вийшов у світ
№2 журналу „Соціальна психологія”

Друге число нового часопису вийшло у переддень науково#практичної
конференції „Соціально#психологічний вимір демократичних перетворень
в Україні”, яку провели Український центр політичного менеджменту та
Інститут психології ім. Г. Костюка АПН України. Цей захід було писвячено
10#річчю діяльності лабораторії соціальної психології Інституту. На
перших сторінках журналу вміщено коротку інформацію про доробок
цього наукового підрозділу.

До речі, більша частина статей 2#го номера „Соціальної психології”
належить перу учасників науково#практичної конфернеції. Це, зокрема,
такі грунтовні публікації, як „Психологічні критерії визначення стилю
життя” доктора психологічних наук Ю. Швалба, „Соціальне проектування
і прикладна психологія” кандидата психологічних наук В. Панка,
„Конфліктогенний потенціал міжетнічних відносин” кандидата
психологічних наук Є. Чорного, „Особистість і глобалізація” кандидата
філософських наук М. Шепелєва та інші.

Рубрику „Теорія” відкриває стаття доктора філософських наук Р.
Додонова „Структура когнітивної сфери соціуму”. Окремі проблеми
методології психологічної науки розгядаються у статті „Категоріальний
апарат досліджень перебігу життя людини” практичного психолога
Київської академії муніципального управління Ю. Лановенко.

Читач не обійде увагою і такі публікації, як „Мак’явеллістичний тип
лідерства” наукового співробітника Інституту соціальної і політичної
психології” Д. Позняка, „Родина з дитиною#інвалідом” наукового
співробітника Інституту психології ім. Г. Костюка Л. Пінчукової, „Феномен
суїциду” викладача психології Міжрегіонального гуманітарного інституту
Київського славістичного університету О. Чудакової.

Наступний номер журналу „Соціальна психологія” вийде у січні 2004
року.
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