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У статті здійснено аналіз ідентичностей в Україні і 

конфліктогенні фактори їх співіснування (політичні, релігійні, 
регіональні, етнічні, мовні тощо). Розглянута державна політика 
підтримки консолідації нації. Проаналізовано політику ідентич-
ностей в умовах російсько-української війни, правові та інсти-
туційні засоби забезпечення миру. 
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Tetyana Bevz. The state policy in the field of identities: the 
functioning mechanisms of consolidation of the nation. 

The article analyses the identities in Ukraine and the conflict 
factors (political, religious, regional, ethnic, linguistic, etc.) of their 
coexistence. The state policy to support the consolidation of the nation 
is considered. The author analyses the identity policy in terms of the 
Russian - Ukrainian war, legal and institutional means of safeguarding 
the peace. 
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Упродовж останніх років у суспільстві і державі просте-

жується поглиблення ідентифікаційних суперечностей, викли-
каних втратою осмисленої перспективи майбутнього, соціальним 
зубожінням, проявами конфронтації, конфліктами між владою і 
суспільством, війною і нетолерантністю. Для українського 
суспільства характерна «традиція конфлікту» (Р. Колінз). Супе-
речності ідентичностей проявляються у відмінностях духовно-
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світоглядних та ціннісних орієнтаціях. Відбувається зіткнення 
інтересів і соціальних диспозицій, а також «криза спільного 
розуміння ідентичності» (С. Роккан). Ідентичність є чинником, 
що сприяє самоорганізації індивідів, об’єднаних належністю до 
однієї держави як сукупності «ми», що підтримує єдину систему 
смислів, переконань, уявлень про державу, свою країну, себе як 
членів спільноти. Політико-правове поле, яке об’єднало 
представників багатьох національностей, етнічних груп, релігій, 
робить завдання пошуку норм, цінностей і моральних кодів, що 
вишиковуються в систему громадських уявлень і забезпечують 
консолідацію громадян єдиної держави, особливо важливим. 

Проблеми суперечностей ідентичностей України закорінені у 
її поліетнічності і полікультурності і зумовлені наявністю в україн-
ському ідентифікаційному просторі російської ідентичності та 
подвійної ідентичності етнічних українців на Сході і Півдні 
країни, а також тривалим засиллям російської і проросійської еліти 
в українському політикумі і ЗМІ. 

Механізмами консолідації суспільства може виступати 
стабільне поліпшення економічної ситуації, зміцнення інститутів 
держави, реалізація особистої ініціативи в інтересах суспільства, 
розвиток місцевого самоврядування, посилення пропаганди, куль-
тура, історія, мова, національна ідея, історична пам’ять та інші. 
Політичні механізми виступають засобом реалізації державної 
політики. Вони об’єднують громадян навколо однієї мети (партії, 
громадські організації, церква, засоби масової інформації та кому-
нікації), регламентують, регулюють і характеризують політичні, 
економічні, культурні інтереси громадян (законодавчі документи, 
державно-правові акти органів виконавчої влади), формують 
громадянську ідентичність, сприяють розвитку інституцій грома-
дянського суспільства та консолідації нації. 

Українська влада недостатньо уваги приділяє пошуку консо-
лідуючих націю важелів, таких як національна ідея. На держав-
ному рівні неодноразово йшлося про відсутність національної ідеї, 
про те, що національна ідея не спрацювала. З іншого боку, наголо-
шувалося, що основу «Стратегії національної безпеки України» 
мала складати національна ідея, тобто життєві орієнтири, що стали 
надбанням свідомості багатьох розвинутих держав – державність, 
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єдина політична нація, духовність, демократія, добробут [1]. За да-
ними репрезентативного дослідження «Ставлення до національної 
ідеї в Україні»40% респондентів не змогли відповісти на запитан-
ня, у чому полягає національна ідея України; 18% опитаних 
вважають, що в Україні немає національної ідеї,12% українців 
розуміють національну ідею як єдність усіх регіонів України [2]. 
6% респондентів визначили національну ідею як подолання 
бідності. Патріотизм і зростання національної самоідентифікації 
були національною ідеєю для 6% українців, натомість збереження 
незалежності та територіальної цілісності для 5% [2]. Культурно-
історичне і мовне визначення національної ідеї підтримувало по 
3% українців. Події 2013 – початку 2014 років суттєво змінили 
позицію українців щодо національної ідеї. Революція Гідності та 
боротьба за свободу України створили нову українську ідею – 
ідею гідності, свободи і майбутнього [3]. 

У Щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради 
України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 
році» йшлося про те, що єдність і цілісність культурного простору – 
основа національної консолідації та соціально-економічного 
розвитку, і відзначалося, що культурна фрагментація виступає 
загрозою національній безпеці [4]. У риториці політиків, у докумен-
тах політичних партій неодноразово йшлося про розкол країни на 
«дві України». Натомість, насправді йшлося про «двуликість 
внутрішньої політики, яка заохочує до постійного роздвоєння: на 
Сході України потурає русифікації, на Заході – грає роль україніза-
тора, на Сході береже пам’ятники Леніну, на Заході – благословляє 
пам’ятники Бандері» [5]. Аналізуючи офіційні документи щодо 
«розколотої країни», «двох Україн», «Заходу і Сходу», питань 
федералізації (з’їзд у Сєвєродонецьку), сепаратизму, децентралізації 

                                                 
 У період з 15 по 25 травня 2011 р. компанією Research& BrandingGroup 

було проведено дослідження громадської думки населення України щодо 
вивчення ставлення українців до національної ідеї. Збір інформації 
проводився методом особистого інтерв’ю у 24 областях України і АР Крим. 
Респондентів відбирали за квотною вибіркою, що репрезентує доросле 
населення країни за місцем проживання (область), статтю і віком. Обсяг 
вибіркової сукупності становив 2089 осіб. Очікувана середня помилка 
вибірки становить + -2,2%. 
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наведу два висловлювання, які розділяє один рік: «якщо продов-
жувати звинувачувати один одного, це шлях до розвалу країни 
навіть не на дві, а на три частини. І такі сценарії в нашій країні, на 
жаль, можливі» [6] (секретар РНБО, А. Клюєв, грудень 2013 р.); «в 
цілому штучний поділ України за географічною, етнічною, мовною, 
конфесійною ознакою, нарешті, подолано, і цей поділ відходить у 
минуле. Україна ніколи не була такою об’єднаною, як зараз!» 
(Президент України, П. Порошенко, листопад, 2014) [7]. У офіцій-
них документах і у виступах політиків неодноразово наголошу-
валося, що «єдність країни є для нас беззаперечною цінністю» [7]; 
«сто відсотків українців зараз за єдину державу, за єдину країну! 
Конституційна більшість українців бачить її унітарною країною, 
ніякої федерації! [7]. Однак існування фейкових республік – «ДНР» 
і «ЛНР», а також територій, які підконтрольні українській владі 
вимагало правових механізмів визначення їх статусу.  

Першим кроком у цьому напрямі був Указ Президента 
України «Про заходи щодо забезпечення консолідації громадян 
України та припинення громадянського протистояння в Донецькій 
та Луганській областях» від 13 квітня 2014 року, який лише у 
Преамбулі торкнувся ключового питання – консолідації нації: «з 
метою досягнення громадянської злагоди у суспільстві, недопу-
щення кровопролиття, для забезпечення консолідації громадян 
України всіх національностей, задля єдності, цілісності території 
України, припинення посягань на суверенітет держави»[8]. 

Згідно з результатами опитування Соціологічної групи 
«Рейтинг»*, більше половини респондентів (58%) вважали, що 
за збройними протистояннями на Сході України стоять ро-
сійські спецслужби, а половина (49%) вважали, що до цього має 
причетність оточення колишнього Президента В. Януковича [9]. 
Ще чверть покладали відповідальність на ПАРТІЮ РЕГІОНІВ 
(28%) та на місцевих олігархів (24%), кожен п’ятий (18%) 
вважав, що за цим стоять місцеві мешканці, невдоволені 
                                                 

* Опитано населення  України від 18 років і старші. Вибірка репрезен-
тативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 
4000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка 
репрезентативності дослідження: не більше 1,5%. Терміни проведення 
дослідження: 28 червня–10 липня 2014 р. 
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політикою нової влади, 15% – радикальні нацiоналiстичнi 
організації, 11% – західні спецслужби, 6% – українські спец-
служби, за інший варіант – 4%, не визначилися із відповіддю – 
11% [9].На питання «Як би Ви оцінили сьогоднішній стан 
відносин України та Росії» більшість (57%) вважають, що це 
війна, кожен п’ятий (19%) – політичний конфлікт, 8% – тим-
часове непорозуміння, 6% –економічний конфлікт, 1% – інше, 
9% – не визначилися щодо цього питання [9]. При цьому пере-
важно як війну оцінюють сьогоднішні відносини двох держав в 
усіх регіонах, крім Донбасу і Харкова – в цих регіонах стан 
відносин вважають політичним конфліктом. 

Відокремлення Донбасу підтримують 11%, не підтримують – 
81%, не визначилися із відповіддю – 8%. За останні 2 роки кіль-
кість прибічників відокремлення регіону зросла: з 2% у 2012 до 
11% у 2014 [9]. Відокремлення Донбасу найбільше підтримують 
на самому Донбасі (37%), кожен десятий на Півдні, Харківщині, 
Галичині і Дніпрі, а також електорати ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, КПУ та 
Політичної партії «Сильна Україна». 

На виконання Мінських угод Верховною Радою України 
було прийнято 16 вересня 2014 року «Закон України «Про 
особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської областей». Його прийняття 
мало неоднозначну реакцію у суспільстві, особливе не-
сприйняття викликали пункти, які передбачали «недопущення 
кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, 
адміністративної відповідальності та покарання осіб – учасників 
подій на території Донецької, Луганської областей» (ст.3), а 
також легалізацію «загонів народної міліції» на цих територіях 
(ст.9) [10]. Перелік районів і населених пунктів, в яких 
запроваджувався особливий порядок місцевого самоврядування, 
був прийнятий Постановою Верховною Радою Українивід 17 бе-
резня 2015 р. [11]. Ще більшої гостроти і суперечності набула 
ситуація після внесення Президентом України у серпні 2015 р. 
проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо децентралізації влади)», в якому у пункті 18 
зазначалося, що «Особливості здійснення місцевого самовря-
дування в окремих районах Донецької і Луганської областей 
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визначаються окремим законом» [12]. Це положення трактували 
як «особливий статус» Донбасу й узаконення сепаратизму [13]. 
Проект викликав черговий конфлікт, а його прийняття Верхов-
ною Радою України 31 серпня 2015 р. призвело до сутичок між 
протестувальниками (насамперед, представники ВО «Свобода», 
Радикальної Партії Олега Ляшка Політичної партії «УКРОП») і 
правоохоронцями під парламентом із застосуванням зброї 
(бойової гранати), внаслідок чого одна людина загинула (в 
лікарнях померло ще дві), а понад 100 було поранено. Події 
цього кривавого дня назвали «черговою чорною сторінкою істо-
рії», «терористичним актом», «трагічними подіями», «кривавою 
провокацією». Оцінки дій влади були категоричними: «влада, 
бездарна і недолуга, обрала мову сили, замість мови аргумен-
тів»; «українська влада зробила серйозну помилку, вдавшись до 
дезінформації, щоб підтримувати суспільство в мобілізованому 
стані». І ще у цій кривавій бійні був епізод, який надзвичайно 
вразив французьких журналістів: «На той час, коли з-під парла-
менту вже всі розходилися, був момент, коли мітингувальники 
почали співати гімн. Нацгвардійці також почали співати, покла-
вши руку на серце. Два «ворожих» табори співали національний 
гімн, стоячи одні навпроти інших – і це вже після вибуху, який 
забрав життя трьох, після сутичок, у яких було покалічено 
більше сотні людей» [14]. 

Восени 2015 року тверджень про єдність держави стало значно 
менше, оскільки суперечності, які накопичилися у суспільстві, 
знову виступали роз’єднуючим чинником. 

Позитивним моментом, на нашу думку, є те, що упродовж 
двох останніх років політики говорять про майбутнє України 
(«наша політика має бути спрямована на те, щоб крок за кроком 
рухатися від країни Революції гідності до власне Країни 
Гідності» [7]; «внаслідок подій на Майдані з’явилася нова дер-
жава, усвідомлена ідентичність, невід’ємною частиною якої є 
європейськість, відданість цінностям та усвідомлення відпові-
дальності за власне майбутнє» [15]), а не про її минуле чи 
сьогодення. Це важливий імпульс для стабільної, стійкої, демо-
кратичної української політичної спільноти [7], яка має бути 
головним чинником сталого розвитку. Потреба в загально-
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національній консолідації, актуалізована програмою модер-
нізації Української держави на 2010–2014 рр., підштовхувала 
уряд до необхідності пошуку нових шляхів єднання нації. 

Упродовж усіх років Україна впевнено рухалася до євро-
інтеграції*. Кабінет Міністрів України прийняв рішення призу-
пинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між 
Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством  з атомної 
енергії та їх державами-членами [16]. Розпорядження не лише 
суперечило Закону України «Про Кабінет Міністрів України», а й 
порушувало права більшості українців на європейський вибір, 
який підтримувався переважною більшістю українського суспіль-
ства. Підтвердженням цього, певною мірою, були результати 
чергових виборів народних депутатів України 2012 року. Більше 
половини виборців віддали свої голоси за ті політичні партії, у 
програмах яких чітко визначено євроінтеграційний курс розвитку 
України [17]. Дії Кабінету Міністрів України спричинили до 
протестів, які переросли спочатку у Євромайдан, а після побиття 
студентів 30 листопада 2013 року у Революцію Гідності, під час 
якої загинуло понад сто громадян України, які були представни-
ками різних національностей (серед перших – вірменин, грузин, 
білорус) («в цій борні пліч-о-пліч з українцями стояли і євреї, і 
вірмени, і росіяни, і представники інших націй»[18];«доводиться 
платити велику ціну за свою європейську ідентичність і самостій-
ність – високу ціну людських життів»)[19].(Принагідно зазначу, 
що державний орган – Національна експертна комісії з питань 
захисту суспільної моралі18‒21 лютого, коли влада перейшла всі 
межі моралі й закону, не прийняла жодного рішення, однак уже 
27 лютого визнано Тараса Шевченка моральним авторитетом 
українського народу. З питанням моралі у державі і владі завжди 
були серйозні проблеми, політика і мораль сприймаються лише як 
антиподи). Учасники Революції Гідності зміцнили європейську і 
політичну ідентичність України, продемонструвавши світові відда-

                                                 
* 5 грудня 1991 р. національна самоідентифікація України як європейської 

держави була задекларована у Зверненні Верховної Ради України «До 
парламентів і народів світу». Свого законодавчого закріплення європейський курс 
набув 2 липня 1993 р. 



0  

 288 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 5-6(79-80)

ність демократії, громадянську ідентичність і консолідацію нації. 
«Події Майдану засвідчили, що українська національна ідентич-
ність великою мірою просунулася в тому напрямі, який називають 
політичною ідентичністю» [20].  

В умовах російсько-української війни особливої ваги для кон-
солідації нації набуває національна безпека і державна інформаційна 
політика. Керівництво держави затвердило нову «Доктрину інфор-
маційної безпеки України» [21], яка мала б врахувати всі підходи 
щодо захисту інформаційного простору України в умовах війни. З 
метою спростування неправдивої та упередженої російської інформа-
ції про Україну за її межами Верховна Рада України схвалила звер-
нення [22] до міжнародних і європейських інституцій журналістів та 
Міжнародного олімпійського комітету. Однак у реальності усі кроки і 
прийняті законодавчі акти демонстрували невідповідність механізму 
правового регулювання інформаційного простору сучасним реаліям 
та відсутність належної координації діяльності органів державного 
управління та місцевого самоврядування. Порушення законодавства 
було виявлено у продукції друкованих ЗМІ, серед яких: газета «Я» 
популярный еженедельник»; газета «Итоги недели»; Всеукраїнський 
щотижневик газети «Хочу в СССР!»; газета «НОВОРОССИЯ»; газета 
«Вести»; газета «Блискавка»; газета «Взгляд выходной» та на сайтах: 
http://www.novorossia.org (містить інформацію, яка пропагувала війну, 
національну ворожнечу, зміну шляхом насильства територіальної 
цілісності України); http://www.karpat.com.ua, http://www.kramola.info/ 
(містила пропаганду війни, національної ворожнечі, заклики до зміни 
шляхом насильства конституційного ладу, територіальної цілісності 
України); http://vesti.ua/ (містила інформацію, що пропагувала війну, 
зміну шляхом насильства територіальної цілісності України); 
http://www.e-news.in.ua/ (пропаганда зміни шляхом насильства тери-
торіальної цілісності України) [23]. Кількість кінопродукції 
російського виробництва у 2014 р. коливалася в межах: від 10,15% до 
68,83% ефірного мовлення на добу залежно від телеканалу. 
Телеканал «Україна» за тиждень демонстрував 107,24 годин контенту 
російського виробництва, що становить 63,83% від загального ефір-
ного часу за добу [24]. Не особливо змінилася ситуація і в 2015 році. 
Щоправда, 3 вересня 2015 року Верховна Рада України прийняла 
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закон, яким заборонила росіянам володіти і управляти українськими 
телеканалами та іншими ЗМІ. 

Інформаційна війна Росії проти України підштовхувала полі-
тиків до проведення активної інформаційної політики держави, до 
захисту національних інтересів у сфері історії та національної 
пам’яті. У вересні 2014 року розпочалося громадське обговорення 
«Концепції державної цільової національно-культурної програми 
досліджень та популяризації історії на період до 2020 р.», яке за 
даними сайту Українського інституту національної пам’яті мало 
тривати аж 9 днів (до 19 вересня 2014 року). Натомість, Міністер-
ство культури України визначило затвердження цієї «Концепції» 
серед першочергових завдань. Проте зреалізувати, тобто прийняти 
хоча б концепцію, досі не вдалося. 

Серед важливих маркерів ідентичностей у Коаліційній Угоді 
(наприкінці листопада 2014 р. підписали 5 фракцій парламенту) 
визначили культурний простір, інформаційну політику та націо-
нальну пам’ять [25], йшлося також про завершення декомунізації 
усіх сфер суспільного життя [25]. Українським інститутом націо-
нальної пам’яті було розроблено чотири закони: «Про правовий 
статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX 
столітті»; «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні 1939–1945 років»; «Про доступ до архівів репре-
сивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 
років»; Закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціа-
лістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки», які були підтримані уря-
дом та схвалені парламентом. Значний інтерес і найзапекліші 
дискусії викликав останній з перелічених законів. Зокрема, у 
відкритому листі науковців та експертів-українознавців щодо 
«Антикомуністичного закону» [26] йшлося про те, що закони 
ухвалено без серйозних дебатів, без голосів тих, хто займає 
особливу позицію з цього питання, а багато депутатів взагалі 
відмовилися брати участь у голосуванні. А також наголошувалося, 
що «вплив цих законів на імідж та репутацію України в Європі та 
Північній Америці буде дуже негативним, також «ці закони дадуть 
підтримку тим, хто хоче послабити і розділити Україну» [26]. Віт-
чизні дослідники, експерти і політологи по-іншому відреагували 
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на прийняті закони [27]. Ідентичність, пам’ять і історію досить 
часто називають чи «не головними причинами Майдану, анексії 
Криму чи війни на Донбасі» (А. Портнов). 

Важливим кроком на шляху консолідації суспільства став указ 
Президент України від 24 березня 2015 р. «Про заходи з відзначення 
у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї 
річниці завершення Другої світової війни». Указ оприлюднено «з 
метою гідного вшанування подвигу українського народу, його 
видатного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції в Другій 
світовій війні, висловлення поваги всім борцям проти нацизму, увіч-
нення пам’яті про загиблих воїнів, жертв війни, військових злочи-
нів, депортацій і злочинів проти людяності, скоєних у роки війни, 
посилення турботи про ветеранів війни, учасників українського 
визвольного руху цього періоду, жертв нацистських переслідувань, 
затвердження наступності традицій воїнів-переможців нацизму і 
нинішніх захисників Вітчизни, консолідації суспільства навколо ідеї 
захисту України і у зв’язку зі святкуванням в 2015 році 70-ї річниці 
Перемоги над нацизмом в Європі і 70-ї річниці закінчення Другої 
світової війни» [28]. Указом встановлювався в Україні День пам’яті 
та примирення, який відзначатимуть щороку 8 травня. 

Серед державних інституцій, які здійснюють кроки для уник-
нення суперечностей ідентичностей у питанні національної пам’я-
ті і історії, були: Інформаційно-аналітичний центр РНБО України 
та Український інститут національної пам’яті, які долучилися до 
створення проекту «LIKБЕЗ. ІСТОРИЧНИЙ ФРОНТ». Метою 
якого було інформування всіх зацікавлених – жителів України, 
Росії чи інших країн світу про ключові суперечки з приводу того 
«що таке Україна», «що таке історія України» і що таке «територія 
України». Організатори сайту розміщували основні міфи і давали 
відповідь, засновану на фактах і документах. Читач мав змогу 
самостійно робити з цього висновки і використовувати отриману 
інформацію так, як йому заманеться. Завдання – не нав’язати якусь 
ідею, а надавати інформацію.Учасники проекту Є. Сверстюк,  
В. В’ятрович, К.Галушко та інші відомі дослідники під час 
Форуму видавців у Львові у 2014 р. обговорили місію істориків в 
інформаційному протистоянні, закцентували увагу на значенні 
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«ленінопаду» на Сході України для перемоги у війні з Росією, 
вирішували, як через Інтернет зробити доступними архіви КҐБ.  

З іншого боку, на українському інформаційному фронті працю-
вав неурядовий проект «Информационное Сопротивление» («Інфор-
маційний Спротив») (далі – «ІС»), неурядової організації «Центр 
військово-політичних досліджень» (м. Київ), розпочав роботу 2 бе-
резня 2014 року з часу вторгнення Росії до Криму. Головним 
завданням «ІС» визначено протидію в інформаційному полі зовніш-
нім загрозам, що виникають для України в основних сферах: 
військовій, економічній та енергетичній, а також у сфері інформа-
ційної безпеки. А також Наукове гуманітарне товариство започат-
кувало сайт «ІСТОРИЧНИЙ ОПІР, або ЯК УТВОРИЛАСЯ 
УКРАЇНА», метою якого було створення багатомовного інтернет-
сайту, який би містив основний необхідний (достатній) обсяг інфор-
мації про історію України, формування української ідентичності 
країни, держави та народу, витоки та перебіг українсько-російських 
конфліктів. Ці проекти у межах своїх можливостей намагалися 
виконувати ті завдання, якими в умовах війни мали перейматися 
державні інституції, зокрема, Міністерство інформаційної політики 
України та Міністерство культури і спорту України. 

Наразі наголосимо, що на початку 2015 року для окреслення 
стратегічних пріоритетів розвитку держави був виданий Указ 
Президента України № 5/2014 «Про Стратегію сталого розвитку 
«Україна – 2020». Щодо сфери культури, консолідації нації та 
стирання суперечностей ідентичностей серед пріоритетних векто-
рів розвитку України був визначений вектор гордості, тобто 
забезпечення взаємної поваги та толерантності в суспільстві, 
гордості за власну державу, її історію, культуру, науку, спорт [3]. 
Культура визначалася «найпершою гарантією єдності України», 
«зброєю у протистоянні спробам розмивання національної 
ідентичності» [29]. 

На основі Коаліційної Угоди Постановою Верховної Ради 
України № 28-VIII від 11 грудня 2014 р. була затвердже-
на Програма діяльності Кабінету Міністрів України, у якій 
міститься розділ 9 «Нова культурна політика». З 14 пунктів, 
зазначених у Коаліційній Угоді, до «Нової культурної політики» 
увійшли три: розроблення та реалізація «Стратегії української 
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гуманітарної політики» (2015 рік); розроблення та сприяння 
прийняттю Закону України «Про національний культурний 
продукт» (2015 рік); залучення нових джерел фінансування 
культури (2015–2016 роки). 

У плані дій уряду було передбачено, що до 30 ве-
ресня Міністерство культури України мало розробити і передати 
до Кабінету Міністрів України «Стратегію культурної політики 
України», до 30 листопада разом з іншими відомствами розробити 
«Стратегію української гуманітарної політики», однак заявлені 
стратегії й досі залишаються декларацією. Актуальним залиша-
ється запровадження елементів освітньої політики з формування 
толерантності, розвитку міжкультурного діалогу, патріотичного 
виховання, організації та проведення міжрегіональних обмінів, що 
сприятиме підвищенню рівня обізнаності суспільства (насамперед 
дітей) з національними традиціями народів України, культурному 
обміну та взаємозбагаченню культур [30]. 

У законопроекті «Концепція інформаційної безпеки України» 
йдеться про формування в інформаційному просторі української 
ідентичності як невід’ємної складової сталого суспільно-політич-
ного дискурсу та сприяння розвитку в національному інформацій-
ному просторі контенту, який підтримує збереження і захист 
загальнолюдських цінностей, інтелектуальний, духовний і куль-
турний розвиток українського народу [31]. На думку експерта 
ОБСЄ, зміст принципів є легітимним, однак наголос на націо-
нальній ідентичності вказує на те, що вони можуть тлумачитися як 
такі, що обмежують іноземний контент, права іноземних суб’єктів 
або представників меншин в медійному просторі України, а також 
нав’язують певну інтерпретацію української ідентичності. Поло-
ження, які забороняють дискредитацію органів влади, викликають 
занепокоєння, оскільки вони можуть мати негативний вплив та 
обмежувати можливості засобів масової інформації виконувати 
контрольну функцію [32]. Зазначений законопроект станом на  
1 грудня 2015 року не був прийнятий. 

Ідентифікаційні маркери, які роз’єднують або навіть розко-
люють українське суспільство (євроінтеграція, НАТО, ОУН-
УПА, Голодомор, державна мова)), є конфліктами цінностей, які 
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торкаються чуттєвих та емоційних елементів свідомості. Значні 
суперечності викликали і питання: «утвердження української 
мови як єдиної державної», «надання російській мові статусу 
регіональної в окремих регіонах», «державна політика формуван-
ня національної ідентичності на уроках Крут, Голодомору та 
інших трагічних подій національної історії України» розглядали 
як каталізатор розколу. За президентства В. Ющенка максималь-
ного рівня роз’єднання суспільства досягло після присвоєння  
Р. Шухевичу званням Героя України. Не менше загострення 
викликало і законодавче визнання воїнів ОУН-УПА стороною, 
що воювала за незалежність України, надання пільг героям війни 
та створення в Україні Музею радянської окупації. 

Революція Гідності частково змінила вектор об’єднавчих і 
роз’єднувальних факторів українського суспільства, визначивши 
позитивними об’єднавчими факторами в усіх регіонах України 
реальну боротьбу з корупцією у державній владі (особливо у 
вищих її ешелонах) з показовими судами над корупціонерами; 
відновлення повної незалежності Конституційного Суду України 
та безумовне підкорення його рішенням усіх найвищих посадо-
вих осіб держави. Головними чинниками, що можуть роз’єднати 
українців, були визнані корумпованість влади (29%)*, дії олігар-
хів (29%), дії Росії на роз’єднання України (25%), маніпуляція 
інформацією через ЗМІ (24%), розділення українців методом 
політичної агітації (20%) [33]. 

Президент озвучив антикорупційний пакт між суспільством та 
владою: «чиновники не беруть, а люди не дають», однак жодна зі 
сторін цього пакту поки що не дотримується [34]. Водночас варто 

                                                 
* Дослідження проведено  Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька 

Кучеріва» спільно з соціологічною службою «Ukrainian Sociology Service» з  
25 грудня 2014 року по 15 січня 2015 року на замовлення Міжнародного центру 
перспективних досліджень в 11 регіонах України. Всього опитано 4413 респон-
дентів (по 400 в усіх регіонах України, на Закарпатті та Буковині – 401, в Центрі – 
402, на Поліссі – 410).Опитування в Луганській області та анексованому Криму 
не проводилося. В опитуванні застосовувалася квотна вибірка, яка за областями, 
типами поселень, віком та статтю репрезентує населення виділених регіонів 
України віком від 18 років. Максимальна похибка вибірки по кожному регіону не 
перевищує 5,0%. 
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зазначити, що дещо раніше наголошувалося, що «ми всі разом 
стали єдиним організмом, котрий може встояти перед будь-якими 
політичними маніпуляціями зсередини і тиском ззовні» [34]. 

Актуальності на державному рівні набули питання примирен-
ня українців. Це підтверджують і соціологічні дані: 57% населення 
вважало актуальним проведення державної політики з примирення 
українців, причому більшість населення нічого не знає про існу-
вання державних програм, спрямованих на об’єднання України 
(56%) [35].  

З іншого боку, необхідно враховувати, що на ідентичності 
громадян України мали вплив зовнішні чинники, певною мірою 
діяли навіть сформовані стратегії, які працювали на нівелювання 
ідентичностей українців. Серед таких стратегій були, насамперед, 
концепція «русский мир», третій Рим, євразійство. Метою їх було 
створити нові кордони ідентичності «свої» – «чужі» і закласти нові 
цінності, спільні для різних народів і культур. Загалом, можна 
стверджувати, що на сьогодні ці стратегії зазнали поразки, ймо-
вірно, через конкуренцію між собою, певну розмитість концепцій, 
відсутність дієвих місцевих апологетів. Провал Новоросії пов’я-
зують з прорахунками у формуванні нових ідентичностей на 
території Південного Сходу [36]. 

З іншого боку, діяли стратегії, спрямовані на посилення існуючих 
ідентичностей, зокрема: радянської (США і НАТО – вороги, діди 
воювали), російської (город-герой Севастополь, Росія – велика 
держава), і української (як не дивно) (Бандера і УПА – герої, Україна – 
національна держава). Робота з колективною ідентичністю певної 
групи мала важливі наслідки в інформаційній війні, оскільки саме 
ідентичність визначала сприйняття і довіру до інформації [36].  

 

*** 
 

На основі аналізу правового забезпечення щодо запобігання 
попередження конфліктності й функціонування механізмів 
консолідації нації зазначимо, що питання консолідації нації є 
цілісним, і тому дієвість окремих механізмів не розв’язує 
проблему потрібний в цілому – необхідний комплекс політичних, 
економічних і соціальних перетворень для того, щоб і політична 
еліта, і суспільство почали розуміти необхідність консолідації. 
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Політика держави у сфері консолідації нації і подоланні 
суперечностей ідентичностей була ситуативною, спонтанною і 
фрагментарною; не мала системного характеру; політична рито-
рика мала маніпулятивний характер; концепції, стратегії, програ-
ми, які розроблялися, здебільшого не затверджувалися, а якщо й 
затверджувалися – не реалізовувалися. Декларуючи в офіційних 
державних документах ідеї консолідації нації, формування 
громадянської ідентичності, на практиці органи влади ці ідеї 
ігнорували. 

«Пусковими механізмами», які активізували («розморо-
жували») конфлікти на ґрунті зіткнення ідентичностей як у 
локальному (регіональному) соціумі, так і в масштабах усієї нації, 
виступали мовний фактор, спільна історична пам’ять народу як 
головна ціннісно-смислова константа, національно-ідентифікацій-
ний розкол країни на «дві України». 

Серед напрямів державної політики щодо консолідації україн-
ської нації варто виділити такі: утвердження демократичних 
цінностей як основи для консолідації нації; цінності громадян 
України: регіональний зріз (регіональні особливості); «Революція 
Гідності» як вияв конфлікту цінностей/ідентичностей; російсько-
українська війна як війна цінностей/ідентичностей. 

Консолідація української нації можлива через формування 
загальнонаціональної ідентичності громадян України. Творення 
єдиної ідентичності українських громадян є передумовою стано-
влення політичної нації. Суспільна консолідація в Україні здатна 
утвердитися під впливом зовнішнього тиску, держава повинна стати 
взірцем суспільної консолідації, дбати про гармонізацію й ство-
рення оптимальних умов для плідної співпраці. 

Перешкодами для згуртування українського суспільства і далі 
залишаються соціально-економічна поляризація, фінансові випро-
бування і колосальні матеріальні витрати, недовіра до органів 
влади з боку громадян, зовнішні ризики. Досягнення миру, врегу-
лювання політичної кризи, стабілізація економічної ситуації та 
єдність держави повинні бути головними умовами консолідації 
нації, здолання суперечностей ідентичностей, сили та незалеж-
ності – як стверджують офіційні документи і як вима-
гають/потребують громадяни України. 
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Законодавча база щодо правового забезпечення запобігання 
конфліктності й функціонування механізмів консолідації нації 
потребує подолання внутрішніх суперечностей та негативних 
стереотипів. 

 Важливим механізмом формування громадянської ідентич-
ності і консолідації нації виступають суспільні медіа як гарантія 
надання громадянам правдивої інформації та забезпечення обміну 
думками, про яку повинна потурбуватися держава.  

Проблеми сучасної України пов’язані, у першу чергу, з припи-
ненням кровопролиття, переходом до мирного співіснування, 
відновленням цілісності території, пошуком свого місця у нових 
умовах, набуттям громадянської, політичної і культурної ідентич-
ності. А об’єднавчий потенціал української культури має стати 
потужним чинником національної ідентичності та єдності. 
 
_______________________________ 
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