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СЛОВО ДО ЧИТАЧА 
 

Перед читачем – черговий випуск «Наукових записок», при-
свячений аналізу проблем визначення зовнішньополітичного курсу 
України на сучасному етапі. 

Природно, що переважна більшість статей висвітлює складні 
процеси взаємодії, гострої боротьби влади та опозиції, зокрема по-
дії, пов’язані зі зміною владних структур і прихід до влади опози-
ційних сил. 

Заслуговує на увагу аналіз різних аспектів політичного про-
тесту, події Євромайдану як вияву громадянського суспільства, 
зокрема молоді. 

Євроінтеграційний курс, проголошений новою владою, викли-
кав різке несприйняття Росією, анексію РФ Криму, загострення 
ситуації у східних областях України. 

У «Наукових записках» у низці статей розглядається ставлен-
ня європейських країн, держав Центральної Азії та Закавказзя до 
політичної кризи, яка охопила Україну. 

Поряд із тематично визначеними статтями в збірнику опублі-
ковані полічтині розвідки молодих науковців з актуальних проблем 
політичної науки. 

За традицією бібліотека Інституту інформує про наукові праці, 
які вийшли друком у минулому році. 

Сподіваємося, що науковий збірник викличе інтерес у науков-
ців, політиків, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, 
усіх, хто цікавиться проблемами політичної науки. 

 
Редакційна колегія  
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РОЗДІЛ І.  
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ КУРС УКРАЇНИ: 

ВЛАДА ТА ОПОЗИЦІЯ 
 

Фелікс Рудич 
  

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ КУРС УКРАЇНИ: 
 СТАТИ САМОСТІЙНИМ ГЕОПОЛІТИЧНИМ ГРАВЦЕМ 

 
У статті аналізується євроінтеграційний курс України, проб-

леми взаємовідносин влади та опозиції. Підкреслюється важливість 
підписання Угоди про Асоціацію з ЄС, визначається основний 
напрям зовнішньополітичного вибору України. Йдеться також про 
анексію Росією Криму, загострення ситуації в східних та південних 
областях, військову загрозу з боку РФ. 

Ключові слова: євроінтеграційний курс, Україна, влада, опо-
зиція. 

Rudich F. Eurointegration course of Ukraine: power and 
opposition. This article analyzes the European integration course of 
Ukraine, relationship problems government and the opposition. The 
importance of the signing of the Association Agreement with the EU 
foreign policy by the mainstream choice of Ukraine is determined. It is 
also about the annexation of the Crimea by Russia, the aggravation of 
the situation in the Eastern and southern regions, the military threat 
from Russia. 

Key words: European integration course, Ukraine, government, 
opposition. 

 
Замість передмови. Тривалий час, особливо в останні два ро-

ки, міжнародна політика України проходила під знаком утверджен-
ня євроінтеграційного курсу. Президент провів десятки закордон-
них візитів, приймав зарубіжних діячів у себе. Все йшло до того, 
що Україна стане асоційованим членом Євросоюзу. 21 листопада 
2013 року за сім днів до Вільнюського саміту, де передбачалося 
підписати Угоду про Асоціацію Україна-ЄС, Кабінет Міністрів 
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України прийняв постанову, відповідно до якої підготовка цього 
важливого документа призупинялася. 

Постанова уряду викликала надзвичайну напругу в засобах 
масової інформації, в політичному житті країни, в Європейському 
Союзі і призвела, як показали подальші дії, до глибокої політичної 
і економічної кризи міжнародного масштабу. Одним словом, об-
разно говорячи, Україна ударилася головою в лобове скло і влада 
мала дати аргументовану відповідь на питання, чому так сталося. 

Однією із причин кризи українська влада назвала небажання 
Євросоюзу компенсувати Україні втрати, які країна понесе після 
підписання Угоди. Головний аргумент – підписання Угоди про Асо-
ціацію з Європейським Союзом приведе до закриття сотень під-
приємств, масового безробіття і краху української економіки [1]. 

Передумовою прийняття постанови Уряду стала аналітична 
записка під назвою «Інтеграційні ризики України» підготовлена 
для Кабінету Міністрів провідними економічними інститутами 
Національної академії наук України [2]. 

Вчені-економісти в цьому документі визначили такі ризики: Ук-
раїна не готова зараз ввійти в Європейський енергетичний ринок у 
зв’язку з високою енергозатратністю нашої економіки; вартість пе-
реходу до стандартів Євросоюзу в усіх галузях економіки, які мають 
відповідати цим стандартам, становить 160 млрд євро; в сільському 
господарстві у зв’язку з невідповідністю значної частини вітчизня-
ної продукції стандартам ЄЄ імпорт цієї продукції в ЄС значно 
зменшиться, а експорт з ЄС залишиться на тому самому рівні. 

Призупинити євроінтеграцію настійно рекомендували предста-
вники українського бізнесу. При цьому було названо дві причини. 
Перша: українські підприємства поки не готові перейти на євро-
пейські стандарти. Друга: у випадку підписання Угоди торговельні 
стосунки з Росією будуть погіршуватися, радикально скоротиться 
експорт, а інших ринків збуту у багатьох підприємств просто немає. 
В’ячеслав Богуслаєв, президент АО «Мотор січ»: «Не знаю, можли-
во, розмови про підписання Угоди з Євросоюзом про асоціацію й 
членство – це якась політична «гра в страшилки», але для науково-
ємких підприємств таке входження – це моментальна загибель» [3]. 

Масові протести в Україні, що почалися в кінці листопада ми-
нулого року вимагають ґрунтовного аналізу діяльності як владних 
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структур, так і опозиції. В підсумку, європауза стала несподіваною 
для величезної кількості українців. Попередня інформація про на-
міри призупинити підготовку до підписання Асоціації Україна-ЄС 
була відсутня. І хоча зі змістом Угоди про асоціацію мало хто із тих, 
що вийшли на вулицю, був знайомий, але «жити як в Європі» хочуть 
багато хто. Це одна із причин, чому люди вийшли на майдан Неза-
лежності. Володимир Фесенко: «Четвертий рік президентства Яну-
ковича був спробою зробити геополітичний вибір. Це складало його 
основну сутність, навіть на шкоду внутрішній політиці. Значна його 
частина була присвячена спробі підписати Угоду з Євросоюзом, 
проте відповідна реакція Москви різко охолодила євроінтеграційний 
запал і призвела спочатку до різкого гальмування, а потім і до розво-
роту на новий зовнішньополітичний курс. Власне, саме це стало 
спусковим гачком для політичної кризи останніх трьох місяців, яка 
відбулася б обов’язково через наростання соціально-економічних 
проблем, але сталася саме зараз через зовнішньополітичні зигзаги. І 
тепер тільки від того, яким чином розрядиться криза, залежить по-
дальший геополітичний вибір України» [4]. 

Хроніка Євромайдану 2013 рік [5]. 21 листопада. Відмова офі-
ційного Києва підписати Угоду про асоціацію з ЄС на Вільнюсько-
му саміті. Під пам’ятником Незалежності в місті Києві з’явилися 
перші протестуючі. Через три години їх було вже близько тисячі. 
Збирали їжу, готували гарячі напої. Включилася інтернет трансля-
ція. На Євромайдани вийшли люди по всій країні. 

24 листопада. Перший «Марш мільйона»: зібралося близько 
100 тисяч осіб. У Києві відбулася масова хода «За європейську Ук-
раїну!» від Національного університету ім. Тараса Шевченка до 
Європейської площі. Головна та єдина вимога – підписання Угоди 
про Асоціацію з ЄС. Під Кабміном і Адміністрацією Президента 
почалися зіткнення із застосуванням димових шашок і газових гра-
нат. На Європейській площі і майдані Незалежності стояли намети, 
які «Беркут» намагався знести, мітингуючі утримували позиції. 

25 листопада. Вранці «Беркут» звільнив частину Майдану, 
куди заїжджала техніка для установки новорічної ялинки. Ввечері 
«беркутівці» намагалися витіснити людей з майдану Незалежності. 
Застосовували дубинки і газ, були постраждалі. Мітингуючі відби-
валися від силовиків. 
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26 листопада. Майдан Незалежності і Європейська площа підпи-
сали заяву про об’єднання. В 23.00 з Європейської площі його уча-
сники перейшли на майдан Незалежності і святкували об’єднання. 

28 листопада. Янукович прибув у Вільнюс. Країна і Майдан 
чекали підписання Угоди, але Президент цього не зробив. 

30 листопада. Вночі «Беркут» грубо розігнав мітингуючих на 
Майдані. Десятки поранених – в основному студенти. Глава АП 
Сергій Льовочкін подав у відставку. (Відставка не була прийнята). 
Із ПР вийшли Інна Богословська, Давид Жванія, Віктор Бондар. 
Окружний адміністративний суд на прохання КМДА заборонив 
акції протесту в центрі столиці. 

1 грудня. Другий «Марш мільйона»: на вулиці вийшли 
близько 500 тисяч осіб. Віче відбулося через день після того, як 
«Беркут» захопив майдан Незалежності 30 листопада. Страйкуючі 
захопили приміщення КМДА і Будинок профспілок. На Банковій 
штурм АП, перші вибухи, застосовувалися гранати зі сльозоточи-
вим газом і світло-шумові гранати. О 17-й годині «Беркут» жор-
стко розігнав протестуючих: поранено декілька десятків мітин-
гуючих і силовиків. Опозиція назвала зіткнення на Банковій прово-
кацією. На Майдані з’явилися перші барикади. Опозиція висунула 
вимогу: відставка Кабміну, дострокові вибори Президента. Тема 
євроінтеграції відійшла на другий план 

2 грудня. Опозиція оголосила Будинок профспілок штабом. 
Вранці мітингуючі заблокували роботу Кабміну. Глава столичної 
міліції Валерій Коряк звільнений зі служби за розгін Євромайдану. 
Відкритий пункт обігріву в Жовтневому палаці.  

3 грудня. В Маріїнському парку зібралися прихильники влади. 
У Верховній Раді України не мало позитивного результату голо-
сування про звільнення Прем’єр-міністра. Пізніше М.Азаров сам 
подав у відставку. Перші суди над протестуючими, затриманими 1 
грудня на Банковій. Опозиція, яка раніше від них відмовлялася, 
визнала їх своїми, просила звільнити. 

4 грудня. Мітингуючі заблокували Кабмін і АП. Київська про-
куратура порушила справу проти «Беркуту» за розгін мітингуючих 
30 листопада. 

7 грудня. На Майдані виступив екс-президент Грузії Михайло 
Саакашвілі. Опозиція висунула три умови для Януковича: від-
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ставка Кабміну, звільнення політув’язнених, притягнення до відпо-
відальності винних у розгоні мітингу.  

8 грудня. ПР провела мітинг у Маріїнському парку під закликом 
«Побудуємо Європу в Україні». Опозиція провела третій «Марш 
мільйона». На акцію вийшли понад 500 тисяч чоловік. Біля Кабміну, 
Будинку офіцерів спорудили барикади. Учасники Майдану дали Яну-
ковичу 48 годин на відставку Азарова, погрожували піти на Межи-
гір’я. Мітингуючі звалили пам’ятник Леніну. Затримано 16 чоловік.  

У цей день опозиція збирала на Майдані Народне віче. Плану-
валося від його імені запропонувати склад технічного уряду з 
прем’єр-міністром Яценюком, міністром внутрішніх справ Тягни-
боком, міністром освіти – Іриною Фаріон. Новий опозиційний уряд 
повинен був зайняти КМДА і звернутися за підтримкою до армії, 
міліції і народу в особі обласних рад. Цей сценарій було погоджено 
з іноземними посольствами, в тому числі посольством США, які б 
мали визнати зміну влади. Далі вимальовувалося три сценарії: від-
ставка чинного уряду і дострокові вибори, введення надзвичайного 
стану і арешт лідерів опозиції, що, зрештою, могло призвести до 
громадянської війни. Лідери опозиції не витримали і перенесли 
створення уряду на майбутнє.  

9 грудня. Центральні станції метро закриті через повідомлення 
про їх замінування. Майдан оточено силовиками. Частково очище-
но центр Києва від барикад. Силовики захватили офіс партії «Бать-
ківщина» і її інтернет-пошту. 

10 грудня. Вночі силовики очищали пікети на вулицях Люте-
ранській, Богомольця і Інститутській, відтісняючи людей на Май-
дан. До Києва прибула заступник держсекретаря США Вікторія 
Нуланд.  

11 грудня. Вночі відбувалася груба зачистка Хрещатика. Розі-
брані барикади, а також усі намети біля КМДА. Будинок проф-
спілок у кільці. Вранці силовики відступили. Мітингуючі почали 
споруджувати барикади, поставили протипіхотні загорожі.  

12–13 грудня. Європарламент прийняв резолюцію стосовно 
України, підтримав Євромайдан і висловив вимогу щодо звільнен-
ня політв’язнів. Був проведений круглий стіл за участю всіх Пре-
зидентів, опозиціонерів, представників церкви і активістів. Вагомі 
рішення відсутні.  
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14 грудня. ГПУ запропонувала відсторонити від займаних 
посад голову КМДА Олександра Попова і секретаря РНБО Воло-
димира Сівковича, яких вважали відповідальними за розгін Май-
дану 30 листопада. Президент підписав відповідний указ. Дмитра 
Корчинського оголосили в міжнародний розшук за штурм Банко-
вої 1 грудня.  

15 грудня. На Майдані зібралося Народне віче. Виступили сена-
тори Джон Маккейн і Кріс Мерфі. Сценарій чергового віче почався 
під майбутню поїздку Президента Віктора Януковича до Сочі. Мі-
тингуючі закликали главу держави не обговорювати з Володимиром 
Путіним питання про приєднання України до Митного союзу.  

16 грудня. ПР запропонувала Азарову переформатувати Каб-
мін на 90 відсотків. Андрія Клюєва допитали в Генпрокуратурі і 
визнали його непричетність до розгону Євромайдану. 

22 грудня. Чотиригодинне віче закінчилося створенням Наро-
дного об’єднання «Майдан». Проголосували за звільнення політ-
в’язнів, заговорили про дострокові президентські вибори.  

25 грудня. На бориспільській трасі невідомі напали на журна-
лістку і активістку Майдану Тетяну Чорновіл. З важкими травмами 
її доставили в лікарню. 

29 грудня. Учасники Автомайдану відправились автоколоною 
до резиденції Президента Віктора Януковича в Межигір’я. На чер-
говому віче було оприлюднено «план Б» – якщо влада не буде ви-
конувати обнародувані раніше вимоги, то після Нового року буде 
оголошено страйк.  

2014 рік. 10 січня. Під приміщенням Києво-Святошинського 
суду відбулися зіткнення бійців «Беркуту» з активістами Майдану. 
Постраждали декілька чоловік, в тому числі екс-глава МВС Юрій 
Луценко. 

12 січня [5, с.18; 7]. Опозиція зібрала чергове Народне віче. 
Віче було найменш чисельним за весь період їх проведення. Лідери 
опозиції висунули Президенту ультиматум і озвучили ще вісім 
вимог. Серед них: створення слідчої комісії Верховної Ради Ук-
раїни для розслідування дій силовиків, ліквідація спецпідрозділу 
«Беркут», дострокові вибори Президента і Верховної Ради. Ради-
кальне крило Майдану (правий сектор) вимагав від лідерів опозиції 
активних дій. На Народному вічв було оголошено, що наступним 
етапом процесу буде всеукраїнський страйк. 
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19 січня. Народне віче, що відбулося в цей недільний день, пе-
реросло в масові безпорядки. Під час проведення мітингу його уча-
сники вимагали від лідерів опозицій визначитися з оцінкою законів, 
які напередодні прийняв парламент, провести народне голосування 
про відставку Президента і повернення до Конституції 2004 року, 
прийняти рішення про проведення виборів київського мера і депута-
тів Київради. Частина учасників вирішила закінчити мирний протест 
і почати війну з владою. Мітингуючі проривалися до приміщення 
Верховної Ради України, палили автобуси і закидали камінням мілі-
цію. Політологи: «Це кінець мирного Майдану. Тепер його можуть 
розігнати силою». 

20–22 січня. Ситуація останніх трьох днів на вулиці Грушевсь-
кого набула характеру політичних екстремізму і тероризму, які стан-
овили реальну загрозу життю багатьох людей. На вул. Грушевського 
«Беркут» пішов в атаку, відтіснив протестуючих до Європейської 
площі. Протестуючі використовували проти внутрішніх військ бру-
щатку, сльозогінний газ, «коктейлі Молотова». «Беркут» реагував 
відповідно, використовуючи, в тому числі, травматичну зброю. За-
гинуло двоє людей, велика кількість поранених з обох боків.  

Зустріч Президента з лідерами опозиції, що відбулася 22 січня 
закінчилася безрезультатно. 

23 січня. На Євромайдані – день тиші. «Беркут» і активісти на 
вул. Грушевського оголосили перемир’я. Регіони в цей час збунту-
вались. У Львові, Рівному, Хмельницькому, Івано-Франківську, 
Тернополі бунтівники захопили приміщення ОДА, губернатори по-
дали у відставку. В Черкасах міліція відстояла ОДА. Володимир 
Корнілов: «Наслідки захвату через декілька тижнів відчують самі 
протестуючі, коли не будуть прийматися бюджети, не будуть по-
ступати дотації і бюджетники залишаться без зарплат» [8]. 

24 січня. Перемир’я, укладене силовиками і протестуючими, 
тривало ввесь день і закінчилося надвечір, коли на барикадах знову 
зазвучали постріли і полетіли «коктейлі Молотова». Протестуючі 
зайняли приміщення Міністерства агрополітики, де влаштували 
пункт обігріву і госпіталь для мітингуючих. Відповідно до указу 
главою Адміністрації Президента призначено Андрія Клюєва. 

25–26 січня. Загроза громадянської війни і розколу країни в 
останні дні стала реальністю, заставила багатьох утвердитись у не-
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обхідності знайти компроміс. На черговій зустрічі з лідерами опо-
зиції Президент вніс сім пропозицій: посаду Прем’єра – Яценюку, по-
саду віце-прем’єра з гуманітарних питань – Кличку, повернення до 
Конституції 2004 року (тобто до парламентсько-президентської ре-
спубліки), внесення змін до законів, прийнятих парламентом 16 січня, 
обрання Центрвиборчкому нинішнім складом парламенту, амністія 
всім учасникам протистояння – в обмін на припинення силових дій і 
поступове звільнення всіх адміністративних приміщень. Майдан на 
можливості компромісу відреагував негативно. У ВО «Батьківщина» 
пояснили: «Нас взяли у вилку, з якої важко знайти вихід. Майдан не 
хоче компромісу, але на цьому наголошують західні посли. І навіть 
Папа Римський закликав припинити силові акції і вести діалог. Єв-
ропа боїться розколу, якщо хтось буде наполягати на своєму» [9]. При 
цьому ЗМІ Румунії закликали Бухарест взяти під контроль колишні 
румунські території – Північну Буковину і частину Одеської області, а 
прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – надати право двомовності 
громадянам Закарпаття. 

2 лютого. У зв’язку з суворими морозами проведення віче бу-
ло під загрозою зриву. Журналісти назвали його інформаційним. 
Лідери опозиції лише прозвітували про свою поїздку до Мюнхена. 

9 лютого. У черговий раз з трибуни заявили про необхідність 
дострокових президентських виборів у країні, зміни Конституції. 
Знову зазвучала тема проведення всеукраїнського страйку. 

Скільки ще на майдані Незалежності відбудеться Народних ві-
че невідомо. Від того, що переговорний процес затягується, у бага-
тьох людей почали здавати нерви [10]. 

18 лютого. Цей день, а також ніч на середу стали найбільш 
трагічними в масовому протистоянні, яке почалося в Україні на-
прикінці листопаду 2013 року [11]. Напередодні між мітингу-
ючими і силовиками намітилося перемир’я. Із-під арешту відпо-
відно до недавно ухваленого закону звільнили всіх звинувачених, 
які брали участь у масових протестах. У столиці та областях були 
розблоковані адміністративні приміщення, в тому числі й вулиця 
Грушевського. 

Перемир’я було порушене вранці 18 лютого, коли декілька де-
сятків тисяч мітингуючих з майдану Незалежності попрямували 
колоною до парламенту, щоб вплинути на депутатів проголосувати 
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за закони, які б дозволили Україні повернутися до Конституції 
2004 року. 

Відновилося збройне зіткнення: у силовиків полетіли «кок-
тейлі Молотова» і каміння, у відповідь – світло-шумові гранати і 
кулі з травматичної зброї. На ранок 19 лютого силовики відтіснили 
мітингуючих з усіх вулиць, що примикають до Майдану, а також з 
частини самої площі. 

Уночі запалала пожежа в Будинку профспілок, у якому пере-
бував штаб протестуючих. Дещо затихли зіткнення лише на ранок. 
У результаті вуличних протистоянь загинуло понад 100 протесту-
ючих (їх назвали «Небесною сотнею») і 16 силовиків. 

Чим був і чим став Євромайдан. Наприкінці і на початку року 
на Євромайдані було багато емоцій і мало раціональних намірів і 
дій. Відчувалася дистанція між його учасниками і лідерами. На 
Майдані поряд із основними політичними партіями (ВО «Батьків-
щина», Політична партія «Удар», ВО «Свобода») діяли ще як міні-
мум сім груп: «Правий сектор», до якого влилися праворадикальні 
націоналістські угруповання: «Тризуб», «Білий молот», «Спільна 
справа», Конгрес українських націоналістів – взяли на себе відпо-
відальність за атаку на вулиці Грушевського. Переважна більшість 
груп мали так звані військові підрозділи: національна гвардія, до 
складу якої ввійшли «Правий сектор», «Самооборона Майдану», 
козаки, бойові сотні «Свободи», «Жіноча сотня», спецпідрозділ 
«Фінансова безпека» та інші. 

Майдан став своєрідним штабом боротьби опозиції проти чин-
ної влади. 

Незважаючи на деякі розбіжності, всі групи були об’єднані 
єдиною метою в умовах вуличних безпорядків повалити чинну в 
Україні владу. Переконливим підтвердженням наявності єдиного 
центру, з якого спрямовувалася підривна діяльність зі дестабілі-
зації країни, була синхронізація 23 – 24 січня штурмів приміщень 
половини (12 з 24) обласних державних адміністрацій України і 
захоплення 9 з них. 

За оцінкою В. Ткаченка, Майдан слід сприймати не як револю-
цію в її класичному розумінні – зміна суспільно-політичного ладу, 
зважаючи на все, не передбачається. Швидше за все, це «морально-
громадянська революція», що зобов’язує до подолання імперського 
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минулого й наповнення гасла «Україна – це Європа» конкретним 
практичним змістом» [12]. 

Нині на Майдані не затишно. Просто відчуваєш якусь триво-
гу і ноги самі готові понести тебе подалі від цього місця. Майдан 
хворий, Майдан треба лікувати. Психоаналітик Інна Смук: «Не-
обхідно перш за все очистити Майдан, і тоді вся Україна почне 
заспокоюватись» [13]. Дійсність це підтверджує. 15 серпня п.р. за 
рішенням Київської державної адміністрації барикади і палатки 
Майдану за активною участю киян були прибрані працівниками 
комунальних підприємств. 

З історії. Місцевість, де розташований майдан Незалежності, 
в старовину називалася Козячим болотом. На його території було 
розташоване невелике затхле озеро. У ХІІІ столітті тут розігралися 
трагічні події між захисниками Києва і татаро-монголами, декілька 
днів йшли тяжкі бої, в яких загинуло багато воїнів. Місцевість за-
лишалася пустинною багато років. Лише в середині ХІХ століття 
тут почали знову споруджувати будинки [14].  

Чого вимагала опозиція? [15]. З самого початку опозиція вима-
гала підписати Угоду про Асоціацію з ЄС. На честь цієї вимоги ак-
цію навіть назвали Євромайданом. Згодом ця вимога почала забува-
тися. Після остаточної відмови підписати договір з Європою з’яви-
лися нові вимоги: відправити уряд Миколи Азарова у відставку. 
Верховна Рада України цю пропозицію в той час не підтримала. 
Після цього вимоги розширилися. Відставка уряду, перевибори пар-
ламенту і Президента, звільнення затриманих за супротив органам 
правопорядку і забезпечення амністії учасникам Євромайдану. І 
головне – реформування системи влади в Україні і повернення до 
Конституції 2004 року. 

Що відповіла влада? Треба вести діалог в рамках закону. І така 
можливість у опозиції була і залишилася.  

20 лютого народні депутати зібралися на екстрене засідання 
Верховної Ради; було прийнято постанову про припинення війни і 
виведення силовиків із центру Києва [16]. 

У другій половині дня і в ніч на 21 лютого в Адміністрації 
Президента відбулися переговори лідерів опозиції Арсенія Яце-
нюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока з Віктором Януковичем. 
У них взяли участь також іноземні політики – глави МЗС Німеч-
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чини Франк-Вальтер Штанмайєр, Польщі – Радослав Сікорський, 
представник Росії – Володимир Лукін. 

Переговори тривали майже 9 годин, парафування Угоди відбу-
лося о 16-й годині 21 лютого. Угоду підписали Президент України, 
лідери опозиції, іноземні політики за винятком представника Росії. 

Про що домовилися? Протягом 48 годин після підписання доку-
мента приймається, підписується і оприлюднюється спеціальний за-
кон, який відновлює дію Конституції 2004 року. У Верховній Раді 
створюється коаліція і формується Уряд національної довіри. До ве-
ресня в країні проводиться конституційна реформа. Проведення пре-
зидентських виборів не пізніше грудня 2014 року. Прийняття нового 
виборчого законодавства і переформатування Центрвибрчкому. Усі 
факти насильства, які мали місце протягом останніх трьох місяців, 
розслідуються під загальним моніторингом влади, опозиції і Ради 
Європи. Влада не буде вводити надзвичайний стан. Сторони політи-
чного протистояння утримуються від застосування силових дій. На-
родні депутати приймають третій закон про амністію. Мітингуючі 
протягом 24 годин повинні здати в органи МВС незаконну зброю. 

Народні депутати 386 голосами «за» прийняли постанову про 
повернення Конституції 2004 року. Потім депутати голосували за 
ще одну постанову, в якій говорилося, що Конституція 2004 року 
набирає чинності з дня голосування. Тим самим підписи спікера 
Володимира Рибака і Президента Віктора Януковича стали не 
обов’язковими. Робота над остаточним текстом Основного закону 
тривала.  

З 22 лютого Україна із президентсько-парламентської стала 
парламентсько-президентською республікою [17]. У цей самий 
день Верховна Рада задовольнила заяву Володимира Рибака про 
відставку. Головою Верховної Ради обрали Олександра Турчинова. 

На відео з’явилася заява Януковича про те, що у відставку він 
не збирається, а те, що відбувається в країні, вважає державним пе-
реворотом. У відповідь парламент прийняв постанову про самоусу-
нення Президента від виконання обов’язків і призначив дострокові 
президентські вибори 25 травня 2014 року. Виконання обов’язків 
президента Верховна Рада поклала на спікера парламенту Олек-
сандра Турчинова. Екс-президент Віктор Янукович залишив Київ. 



0  

 16 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(70) 

У Харкові з лікарні «Укрзалізниці» на волю на основі декриміна-
лізації статті, по якій вона була засуджена, вийшла Юлія Тимошенко.  

Поряд із цим Верховна Рада прийняла закон про перешкоду 
проявам сепаратизму, ще раз скасувала вже скасовані раніше «за-
кони 26 січня». 

26 лютого після погодження з Майданом Верховна Рада за-
твердила Кабінет Міністрів. Прем’єр-міністром став Арсеній Яце-
нюк, першим віце-прем’єром Віталій Ярема, віце-прем’єрами – 
Олександр Сич і Володимир Гройсман, міністром Кабміну – Остап 
Семеряк, 15 міністрів, у тому числі п’ять від ВО «Батькіщина», три 
від ВО «Свобода». Представники Донбасу в Уряді не представлені, 
що стало однією з причин загострення політичної ситуації в схід-
них областях країни. 

На початку квітня в Донецькій, Луганській і Харківській об-
ластях почалися масові протести із захопленням адміністративних 
приміщень. Мітингуючі виступали проти влади, що прийшла вна-
слідок Майдану, боячись, що із Донбасу будуть робити Галичину. 
Проти створення самопроголошеної Донецької народної республі-
ки виступив найзаможніший промисловець України Ринат Ахме-
тов: «Я хочу сказати всім – ми не зупинимося. Нас не залякати! 
Нас не залякати нікому! У тому числі й тим, хто називає себе 
якоюсь «Донецькою народною республікою». Скажіть мені, будь-
ласка, хто в Донбасі знає хоча б одного представника цієї «ДНР»? 
Що вони зробили для нашого краю, які робочі місця створили? Хо-
дити з автоматами містами Донбасу це що – відстоювання прав 
дончан перед центральною владою? Мародерствувати і захоплю-
вати мирних мешканців це що – боротьба за щастя нашого краю? 
Ні! Це боротьба проти Донбасу! Це – геноцид Донбасу. І я не доз-
волю знищити Донбас!» [18]. 

Ескалація конфлікту між владою і опозицією в Україні під 
постійним контролем за рубежем: у США, Європейському Союзі, 
Росії. 

США. Госдепартамент США не тільки спостерігає, як відбу-
ваються події в Україні, а підтримує постійний зв’язок із лідерами 
опозиції через Посольство США в Україні і безпосередньою участю 
державних чиновників країни у цих подіях. Про це свідчить, зокре-
ма, розшифровка телефонної розмови посла США в Україні Джеф-
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фрі Пайєтта з помічником держсекретаря Вікторії Нуланд. У розмові 
обговорювалося питання формування Уряду України. Призначений 
Прем’єр-міністр України відвідав з офіційним візитом США, мав 
офіційну зустріч з Президентом США. 12 – 13 квітня Київ відвідав 
директор Центрального розвідувального управління (США) Джон 
Бреннан. Після цього візиту в.о. Президента О. Турчинов оголосив 
про початок широкомасштабної антитерористичної операції на Пів-
денному Сході України з використанням збройних сил. 

Українське питання постійно обговорюється в Раді Безпеки 
ООН. 21 березня п.р. Київ відвідав генсек ООН Гі Мун. 

 Європейський Союз. У ЄС ситуацію в Україні обговорюють 
постійно. Україну орієнтують на виключно мирний спосіб роз-
в’язання внутрішнього конфлікту. До цього слід додати не об’єк-
тивний підхід Європейського Союзу до оцінки подій. Так, Євро-
парламент висловив підтримку і захист Євромайдану в Києві, в той 
час виявив байдужість до розгону такого самого Євромайдану в 
Швейцарії у м. Давосі під час проведення Економічного форуму 24 
січня п.р. Слід відмітити також, що дії окремих представників уря-
дів країн Європи і послів деяких держав свідчать про безпосереднє 
втручання у внутрішні справи України. 

Що стосується підписання Угоди про Асоціацію України з 
ЄС. Угоду про Асоціацію з ЄС, її політичну частину 21 березня 
підписали Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, керівник ЄС і лідери 
всіх 28 країн-членів ЄС [19], а 27 червня в цьому самому складі 
економічну частину підписав Президент України Петро Поро-
шенко. Угода про Асоціацію з ЄС визначає євроінтеграційний курс 
зовнішньополітичного вибору країни. Під стягом ЄС починає фор-
муватися вся державна політика в Україні. Стартує велика кіль-
кість реформ, які спрямовані на викорінення корупції, захист прав 
простих громадян, розширення свободи ЗМІ, переорієнтацію пра-
воохоронних органів. Підписання Угоди про Асоціацію відкриває 
для України шлях до безвізового режиму. При цьому слід мати на 
увазі, що Угода про Асоціацію, якою Європейський Союз заманює 
Україну – скоріше спроба нав’язати визначальну політичну і фі-
нансову політику, яка б відповідала його інтересам, ніж крок до 
побудови партнерських відносин [20]. У зв’язку з цим у майбу-
тньому належить наполягати, щоб в Угоду про асоціацію був 
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включений пункт про перспективу членства України в ЄС. Ідеться 
також про затвердження узгодженого плану дій з метою урегулю-
вання проблем в торгово-економічному співробітництві з Росією і 
іншим членами Митного союзу, пов’язаних зі створенням зони 
вільної торгівлі між Україною і ЄС. 

Росія. 17 грудня в Москві відбулася зустріч президентів України і 
Росії, на якій розглядалися стратегічні проблеми з українсько-російсь-
ких взаємовідносин. Питання про вступ України в Митний союз як і 
інтеграція не обговорювались.  

Була досягнута домовленість, що Росія знизить ціну газу для 
України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів. Керівники «Газ-
прому» і «Нафтогазу» підписали доповнення до контракту на по-
ставку і транзит голубого палива. Доповнення мало діяти з січня 
2014 року до закінчення контракту у 2019 році. 

Передбачалося, що Росія розмістить в цінних паперах ук-
раїнського уряду частину своїх резервів із Фонду національного 
добробуту в обсязі 15 мільярдів доларів з метою підтримки бю-
джету України. 

Україна і Росія підписали «Дорожну карту» щодо поступової 
відміни всіх обмежень при взаємній торгівлі, про спільні дії зі спо-
рудження переходу через Керченську протоку, активізацію роботи 
з відновлення серійного виробництва літаків типу АН-134, а за під-
сумками випробувань військово-транспортного літака АН-70 – 
прийняти рішення про початок його серійного виробництва. 

Прийняті стратегічні рішення внаслідок переговорів прези-
дентів України і Росії втратили силу через анексію РФ Криму. 

У Москві 18 березня 2014 р. була підписана Угода про при-
йняття Криму до складу Російської Федерації [21]. Угоду підпи-
сали прем’єр-міністр АРК Сергій Аксьонов, спікер ВР АРК Воло-
димир Константинов, народний голова Севастополя Олексій Чалий 
і президент Російської Федерації Володимир Путін. У прес-службі 
Кремля повідомили, що в Криму тепер діють закони РФ. 

З історії. У жовтні 1953 року М. С. Хрущов, тільки що обра-
ний керівником Компартії Радянського Союзу, приїхав до Криму 
для відпочинку. Знайомлячись із жителями півострова, був ура-
жений побаченим: за дев’ять років, що минули після нацистської 
окупації, Крим все ще залишався у розрусі і запустінні. Після 
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цього Хрущов періодично повертався до своєї поїздки до Криму й 
умовляв українців допомогти відродженню землі. Остаточне рі-
шення про передачу Кримського півострова до складу України 
було прийнято в 1954 році. 19 лютого 1954 року Президія Верхов-
ної Ради УРСР у зв’язку з 300-річчям возз’єднання України з Ро-
сією, беручи до уваги спільність економіки, територіальну близь-
кість і тісні господарські та культурні зв’язки між Кримською об-
ластю та УРСР, затвердила представлення Президії Верховної Ради 
РРФСР і Президії Верховної Ради УРСР про передачу Кримської 
області зі складу Російської Федерації до складу Радянської Ук-
раїни [22]. 

Хто думав тоді, що через шістдесят років виникне суперечка 
про минуле рішення? 

МЗС України: Ми не визнаємо ніколи ані так званої незалеж-
ності, ані так званої угоди про приєднання Криму до РФ. Україна 
буде приймати всі міжнародні заходи для відновлення статус-кво. 

Захід активно відреагував на ці події. Білий дім запевнив, що 
світ ніколи не визнає законності входження Криму до РФ. При-
йняття Криму до складу РФ суперечить нормам міжнародного 
права – заявили президент Ради ЄС Херман Ван Ромлей і глава 
Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, канцлер ФРГ Ангела Меркель, 
прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон та інші високопо-
ставлені дипломатичні представники.  

Останні події на Сході України, насамперед у Донецькій і Лу-
ганській областях, захоплення приміщень державних установ, звіль-
нення керівників областей і ряду міст свідчать про прагнення Росії 
дестабілізувати ситуацію в цих регіонах. Одна із причин – через 
фактичну окупацію східних областей України РФ прагне створити 
буферну зону між своїми кордонами і військовою технікою НАТО.  

На запитання, чи можлива допомога НАТО у випадку військо-
вої агресії Росії? Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт відповів: 
Президент Обама з цього приводу чітко висловився: «Ми не бу-
демо вступати у війну з Росією через Україну». Думаю, що і Росія 
не хоче платити таку ціну і вступати у військову конфронтацію із 
Заходом. РФ потрібні хороші стосунки з Україною, щоб її продук-
ція і товари могли йти транзитом через Україну в Європу. Так само 
думають і мої колеги з українського Уряду, з якими я спілкуюся. 
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Вони також зацікавлені в конструктивних відносинах з Москвою. 
Але зараз рішення за Росією [23]. 

19 квітня п.р. у Женеві в штаб-квартирі ООН відбулися чоти-
ристоронні переговори у форматі ЕС–США–Україна–РФ щодо 
розв’язання політичної кризи в нашій країні. У переговорах взяли 
участь глави дипломатичних відомств. 

За підсумками переговорів була схвалена Женевська заява сто-
совно кроків із деескалації напруги в Україні: всі сторони зо-
бов’язались утримуватися від будь-яких форм насильництва, заля-
кування чи провокацій. «Усі незаконні збройні формування мають 
бути роззброєні, всі захоплені приміщення мають бути повернені 
законним володарям, усі незаконно захоплені вулиці і площі мають 
бути звільнені», – говориться в тексті документа [24]. Йдеться та-
кож про конституційну реформу, мета якої – децентралізація вла-
ди, в тому числі надання регіонам права обирати свої законодавчі 
органи. 

На нинішньому етапі Україна повинна прагнути, з одного боку, 
«імплантувати» європейські цінності у всі сфери держави, а з 
іншого, не «побити остаточно горшки» зі східним сусідом, не пору-
шити налагоджені десятиріччями виробничу кооперацію, сімейні і 
культурні зв’язки. Проте останнім часом українсько-російські відно-
сини різко погіршилися: на Сході України йде справжня війна. 

Інавгурація нового Президента збіглася з першими 100 днями 
Уряду, очолюваного Арсенієм Яценюком [25].  

Що зміг зробити за цей час Уряд? Перше. Зберіг свій статус і 
своїх міністрів, за винятком в.о.міністра оборони Ігоря Тенюха. 
Друге. Ввів жорстку економію грошових витрат. Третє. Ведеться 
безкомпромісна війна з Росією, особливо в питанні війни за газ. 
Четверте. Уряд налагодив тісну дружбу з Заходом, що привело, в 
тому числі, до відносної стабілізації курсу гривні. П’яте. За цей пе-
ріод Україні удалося наблизитися до Європейського Союзу, зо-
крема, підписати Угоду про Асоціацію. 

До недоліків слід віднести, по-перше втрату Криму в резуль-
таті повільних і непрофесійних дій силовиків. По-друге, не від-
булось скорочення Сектору державних співробітників і покарання 
корупціонерів. І, по-третє, українській владі належить найближчим 
часом припинити репресії, в тому числі проти послідовників кому-
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ністичної ідеї. Влада зобов’язана забезпечити права і безпеку 
кожного громадянина. 

Президент Петро Порошенко виступив на інавгурації з про-
грамною промовою, яка лягла в основу його подальшої діяльності. 

20 червня Президент відвідав штаб АТЦ Національної гвардії 
в Ізюмі Харківської області і віддав наказ керівництву АТО про 
припинення вогню українською армією з 22.00 20 червня до 10.00 
27 червня [26] (потім продовжив ще на три дні). За цей час оз-
броєні активісти повинні також прийняти рішення і здати зброю. 
Згідно з планом гарантується безпека для всіх учасників перегово-
рів, широка амністія, коридор для виходу найманців, децентраліза-
ція влади, захист російської мови. Проект нової Конституції буде 
представлений в парламент уже в найближчі два тижні, остаточний 
її варіант – восени, тоді ж вибори в парламент і місцеві органи 
влади. Мирний план Президента не підтримали. Задіяно план «Б», 
який передбачає рішучу зачистку Донбасу від тих, хто не склав 
зброю. У цей час було звільнено Слов’янськ і Краматорськ. План 
«В» спрямований на звільнення Донецька і Луганська, 

Українська політична еліта повинна нарешті усвідомити, що 
Росія і далі буде здійснювати економічний тиск, використовуючи як 
основний інструмент свої енергетичні ресурси, а Брюссель і Берлін 
будуть нарощувати політичні вимоги, прагнучи зі сторони вибрати 
для себе конфігурацію української влади. І справа не в тому, щоб 
вибрати між двома протилежними політичними векторами, здійсни-
вши крок, який може в буквальному смислі розірвати країну. 

Треба розуміти, що ані Росія, ані ЄС не зацікавлені в економі-
чному посиленні України, яка є для них природним конкурентом. 
Вихід один! Україна зобов’язана стати самостійним геополітичним 
гравцем, заклавши тим самим основу для успішного національного 
розвитку і зробивши надзвичайно важливий крок щодо створення 
системи регіональної безпеки [27; 28]. Саме на це мають бути 
спрямовані зусилля обраного Президента, уряду країни. 
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Анатолій Пахарєв 
 

СТВОРЕННЯ І ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ 
ЛІВООПОЗИЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПЕРШІ РОКИ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
 
Розглядається процес формування лівої опозиції в умовах 

початкового періоду української державності. Зростання політи-
чного впливу лівих партій пов’язане з гострою соціально-економі-
чною і внутрішньою кризою, що відбувалося внаслідок парламент-
ських та президентських виборів, коли представники лівого руху 
брали активну участь у політичному житті країни. 

Ключові слова: лівий рух, партії комуністичного і соціалісти-
чного спрямування, депутатська участь, парламентські фракції. 

Paharev A. Formation and political participation of leftist 
organization in the first years of Ukrainian State independence. The 
рrocess of the formation of the left opposition in circumstances of the 
initial period of the Ukrainian statehood is considered in our article. The 
increase of the impact of the left-wing parties is connected with the sharp 
socio-economic crises and crises of the homepolicy. It happened as a 
result of the Parliamentand President elections when representatives of 
the leftist movement took active part in the political life of the country. 

Key words: leftist movement, parties of the communistand socialist 
direction, deputy participation, parliament fractions. 
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Фактичне зруйнування Радянської держави в серпні 1991 р. та 
юридичне закріплення цього зруйнування фігурантами Біловезького 
домовленостей у грудні 1991 р. докорінно змінили політичну ситуа-
цію не тільки на пострадянському просторі, а й геополітичний стан 
світового порядку. На території колишнього Радянського Союзу 
створилося 15 незалежних держав у межах союзних республік. 
Руйнування політичних систем та внутрішньополітичного життя в 
нових пострадянських країнах дуже часто відбувалося під гаслами 
широкої антикомуністичної пропаганди. В деяких республіках були 
заборонені Компартії та комуністична ідеологія. В окремих коли-
шніх радянських республіках під впливом авторитетних лідерів 
Компартії перетворилися в нові національно-демократичні політичні 
структури, зберігши власні владні повноваження [1, с.216–311]. 

В Україні внутрішньополітичні процеси й перетворення прохо-
дили в умовах загальносоюзної політичної кризи серпня 1991 р., які 
ознаменувалися проголошенням державної незалежності і запрова-
дженням багатопартійності в політичному житті українського сус-
пільства [1, с.21–37, 166–215]. 

Українська багатопартійність як фактор внутрішньополіти-
чного життя формувалася трьома шляхами. Перша група партій 
вийшла з лав Компартії України, першоосновою для яких були 
платформи, створені ще за період горбачовської перебудови. Дру-
га група партій складалася з нелегальних та напівлегальних опо-
зиційних нечисленних угруповань представників творчої інтелі-
генції та студентства: «Українського робітничо-селянського 
союзу», «Української Гельсінської групи», «Українського демо-
кратичного союзу», Українського культурологічного клубу, Ук-
раїнського християнсько-демократичного фронту, Українського 
екологічного руху «Зелений світ», об’єднання київських письмен-
ників «Рух» та ін. Повернення в країну і легалізація емігрантсь-
ких політичних угруповань, згуртованих на принципах радикаль-
ного націоналізму та антикомунізму, сформувало третю складову 
української багатопартійності [Див.: 2, с.14–158; 3, с.75–106]. 

30 серпня 1991 р. Верховна Рада України на чолі з її Головою 
Леонідом Кравчуком, вчорашнім другим секретарем ЦК КПУ і 
більшості депутатів, які поспішно вийшли з комуністичних лав, 
прийняла рішення про заборону Компартії України. Заборона КПУ 
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для багатьох українських громадян була не стільки несподіванкою, 
скільки малозрозумілою акцією, бо відомо, що за часів володарю-
вання М. Хрущова і Л. Брежнєва, коли представники України ста-
новили до двох третин головного владного органу СРСР – Політ-
бюро ЦК КПРС, зобіймаючи провідні державні посади держави, – 
республіка одержувала значні бюджетні кошти на власний розви-
ток науки, соціальної сфери, промисловості і економіки. На мо-
мент розвалу Радянського Союзу Україна володіла четвертою ча-
стиною радянського науково-промислового потенціалу, входила в 
десятку світових економік, а її промислово-економічний потенціал 
був рівний Франції. 

Після заборони Компартії України в країні фактично не було 
політичних організацій лівого напряму. Встановилося своєрідне 
панування націонал-демократичних та націонал-радикальних пар-
тій та рухів [2, с.144–145]. 

Але нові пропагандистські заходи не здатні були зупинити 
соціально-економічну руїну в державі. Жорстока криза безпосере-
дньо вдарила на більшість українського населення, яке, позбавив-
шись соціального захисту з боку держави, цілком відчуло на собі, 
що таке масове безробіття, багатомісячні борги зарплати і пенсій, 
свавілля нових власників виробництва та чиновників і т. ін. Незда-
тність нової влади подолати кризу викликала не просто масове 
обурення, а й з’явилася благодатним середовищем для розвитку й 
поширення лівих настроїв і переваг у суспільстві. 

Уже восени 1991 р. в країні сформувалися і набули легаль-
ності дві політичні партії лівого напряму – Соціалістична партія 
України (СПУ) і Селянська партія України (СелПУ), – основну 
кількість яких становили вчорашні члени Компартії України. 

25 листопаду 1991 р. Міністерство юстиції України зареєстру-
вало Соціалістичну партію України (реєстраційний номер 157) як 
політичне об’єднання, що має на меті утвердження правової дер-
жави та соціальний захист інтересів трудящих країни. Процедурі 
реєстрації передували важливі організаційно-політичні заходи: 
створення оргкомітету, проведення установчих конференцій регіо-
нальних організацій та установчого з’їзду СПУ 26 жовтня 1991 р., 
на якому було прийнято Декларацію про створення партії, її про-
граму та статут. Головою СПУ обрано колишнього секретаря 
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Київського обкому КПУ, який на момент створення нової партії 
був депутатом Верховної Ради і секретарем Комісії парламенту з 
питань агропромислового комплексу – Олександра Мороза. Со-
ціалістична фракція ВР налічувала 27 депутатів, яку очолював Іван 
Чиж. Чисельність СПУ на момент її створення становила близько 
30 тисяч членів. Центральні статутні органи СПУ – з’їзд, політична 
рада (50 чол.), президія політради (11 чол.), політвиконком, цен-
тральна контрольна комісія; керівні особи – голова партії, голова 
центральної контрольної комісії, члени політичної ради, секретарі 
політвиконкому [4, с.49; 5, с.22; 6, с.491]. 

СПУ прийняла власну Програму, в якої затвердила шлях до со-
ціалістичного суспільства через народно-демократичну суспільно-
політичну систему (програма-мінімум). Мета перехідного періоду – 
створення достатніх передумов і необхідних умов для безпосеред-
нього переходу до формування державою трудящих соціалістичного 
планового господарського механізму і соціалістичної громадсько-
політичної системи. Програма передбачала побудову демократичної 
політико-правової системи; державну владу трудящих класів; всена-
родне кооперування споживачів, народний контроль за суспільним 
виробництвом і розподілом; об’єднування трудящих у демократичні 
профспілки; наявність у трудящих власної політичної партії, що ово-
лоділа теорією наукового соціалізму; розвинуту правову систему, 
яка забезпечує верховенство закону у суспільстві. Програма містила 
широке коло соціальних проблем захисту трудящих та збереження і 
відновлення зруйнованих господарсько-економічних зв’язків з рес-
публіками колишнього СРСР і країнами Східної Європи [7, с.69–75]. 

СПУ заснувала власні друковані органи: теоретичний і політи-
чний журнал «Вибір» і тижневу газету «Товариш». Але в керівних 
органах партії виникли тактично протилежні течії (ортодоксальних 
комуністів та прибічників соціал-демократизму), що приводило до 
палких дискусій та різних позицій у роботі партійних організацій. 
У подальшому з лав СПУ вийшли члени керівних партійних стру-
ктур Й.Вінський, І.Чиж О.Божко, В.Кізіма, Н.Вітренко, В.Мар-
ченко та інш. Помітна кількість соціалістів-партійців повернулася 
до лав КПУ, яка була відроджена у жовтні 1993 р., а інші колишні 
керівники створили нові партії. На ІV з’їзді СПУ (квітень 1994 р.) 
було відхилено пропозицію про злиття з КПУ і прийнято рішення 
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про продовження власного шляху –«шляху лівоцентристської 
партії» [6, с.491–496]. 

У січні 1992 р. на Установчій конференції у м. Херсоні була 
створена Селянська партія України (СелПУ), яка в березні ц.р. 
була зареєстрована Мін’юстом України. Головою партії обрано 
Сергія Довганя, директора радгоспу «Космос» Бериславського ра-
йону Херсонської області. Початкова чисельність партії – понад 
100 тисяч членів (17 обласних і понад 350 районних організацій) 
[5, с.25; 6, с.472–473]. 

Головною програмною метою СелПУ є розбудова агропроми-
слового комплексу на основі різних форм господарювання за збе-
реження життєздатності важливих галузей економіки шляхом по-
етапного входження в ринкові стосунки та міжнародні економічні 
зв’язки. Партія проголосила побудову суспільства соціальної спра-
ведливості. СелПУ виступила прибічником зміцнення української 
демократичної держави, консолідації та духовного відродження 
українського суспільства, побудови інститутів громадянського сус-
пільства. Водночас, підтримуючи в програмі розвиток орендних і 
фермерських господарств з надання їм землі у тривале чи безстро-
кове користування з правом передачі в спадщину, не надається 
права купівлі і продажу землі [4, с.56; 6, с.473; 2, с.150–151]. 

Виникнення і утвердження в політичному процесі лівої партії 
серед українського селянства не могло не турбувати правлячу еліту 
країни. СелПУ досить швидко створила власні організаційні стру-
ктури в більшості регіонів, завоювала помітне місце в Верховній 
Раді України та багатьох обласних органах самоврядування. Владі 
вкрай стала потрібна альтернативна політична структура в сільській 
місцевості. В грудні 1996 р. владними зусиллями була створена і за-
тверджена Мінюстом Аграрна партія України (пізніше одержала 
назву Народна партія) на чолі з віце-прем’єром уряду Михайлом 
Зубцем [6, с.267]. Нова політична партія українських аграріїв, спира-
ючись на владний ресурс, помітно потіснила діяльність СелПУ, яка 
почала шукати політичного альянсу зі СПУ та відродженою КПУ. 

У жовтні 1993 р. Мін’юст України зареєстрував Комуністичну 
партію України (КПУ) на основі відміни незаконної заборони цієї 
партії 30 серпня 1991 р. Верховною Радою. Юридичному відро-
дженню КПУ сприяла попередня інтенсивна організаційно-полі-
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тична робота: утворення територіальних організацій, проведення 
Всеукраїнської конференції комуністів (березень 1993 р.), прове-
дення І з’їзду Компартії (червень 1993 р.), прийняття статуту і про-
грами партії, утворення офіційного друкованого органу  газета 
«Комуніст» та науково-теоретичного журналу «Комуніст Ук-
раїни». Центром відродження КПУ стала Донецька область, де 
пройшла Всеукраїнська конференція і І з’їзд партії. Першим секре-
тарем ЦК КПУ було обрано Петра Симоненкa. Вже на момент 
реєстрації партія налічувала 120 тисяч членів, яку підтримувало 
30 % населення республіки. Ця підтримка пояснювалася не стільки 
ностальгією за минуле, скільки тяжким соціально-економічним 
станом більшості українського населення. Склад партії формувався 
за рахунок перереєстрації колишніх партійців, а також повернення 
в лави комуністів членів СПУ і СелПУ [4, с.43 –45; 6, с.226–228]. 

У програмі КПУ затверджувався державний суверенітет Ук-
раїни як самостійної і демократичної держави, в якій верховенство 
влади належить народу і здійснюється верховенство закону і демо-
кратичне рівноправ’я всіх громадян, незалежно від національного та 
релігійного походження. Програма визначала вихід зі скрутної со-
ціально-економічної кризи шляхом припинення обвальної привати-
зації, відродження керівної ролі держави в базових галузях – енерге-
тиці, вугільній промисловості, металургії, пріоритету розвитку сіль-
ського господарства і всього агропромислового комплексу, підтри-
муючи існування різних форм захисту трудящих і достойного про-
житкового рівня для всього народу [4, с.45–47; 7, с.53–55]. 

У липні 1996 р. Мінюст України зареєстрував ще одну ліву пар-
тійну структуру – Прогресивну соціалістичну партію України 
(ПСПУ), головою якої стала Наталія Михайлівна Вітренко, народний 
депутат України і член керівництва СПУ. Партія виникла внаслідок 
розколу в керівництві та лавах Соціалістичної партії. Основні про-
грамні положення нової партії в сфері економіки будувалися на пов-
ерненні до соціалістичних форм господарювання, входження до єди-
ного економічного простору з Росією, Білоруссю та Казахстаном шля-
хом розриву відносин з Міжнародним валютним фондом. Програма 
обстоювала позаблоковий статус України, федеративний устрій 
країни, автономію Закарпаття і Галичини, введення подвійного грома-
дянства, надання державного статусу російській мові [6, с.459]. 
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Політичний вплив ПСПУ посилювався тим, що вона мала не тільки 
присутність у депутатському корпусі Верховної Ради України, а й 
сформувала власну парламентську фракцію. 

В умовах жорсткої соціально-економічної кризи початку 90-х 
років виникали і намагалися діяти в політичному процесі країни ін-
ші дрібні організації та структури лівого напряму: Союз комуністів 
України, Студентська профспілка «Пряма Дія», Революційна кому-
ністична молодь, Троцькістська група «Робітничий спротив», Ко-
муністична Робітнича Партія України та інші [4, с.33–43]. Політи-
чний вплив дрібних лівих організацій був мізерним в українському 
суспільстві, а їх існування вимірялося незначними тимчасовими 
термінами. 

Політична вага кожної політичної партії вимірюється впливом 
на електорат в умовах загальнонаціональних парламентських або 
президентських виборів. А ці умови впливу безпосередньо зале-
жать від конкретного соціально-економічного та внутрішньопо-
літичного стану в країні. Як свідчить політична практика перших 
років державної незалежності України, жорстка соціально-еконо-
мічна криза і нездатність нової влади подолати кризові проблеми 
сприяли зростанню авторитету та впливу партій лівого спрямуван-
ня серед українського суспільства. 

Перші парламентські вибори часів незалежності відбулися у бе-
резні –квітні 1994 р., на яких було обрано за результатами двох турів – 
336 депутатів: 170 позапартійних і 166 представників 12 партій. 
Основну кількість депутатів-партійців становили представники лівих 
політичних партій: КПУ – 84 депутати, СПУ – 14 депутатів, СелПУ – 
18 депутатів, або близько 70 відсотків [2, с.147–149, 150]. Парла-
ментські довибори восени 1994 р. поповнили депутатський корпус 
представників лівих партій ще на 11 осіб (7 – комуністів, 1 – соціаліст і 
3 члени СелПУ). Таким чином, представники лівих партій становили 
близько третини кількості депутатів Верховної Ради України [8, с.39]. 

Парламентські вибори 1998 р. проводилися за змішаною ви-
борчою системою, коли половина депутатського корпусу обира-
лася за партійними списками (225 мандатів), а друга половина – 
225 місць – на одномандатних округах. У передвиборчій парла-
ментській кампанії 1998 р. в стані лівих партій виникли окремі 
організаційні зміни. Компартія, як і в попередні часи, виступала са-
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мостійно, визначивши свій список кандидатів у багатопартійному 
окрузі, а також кандидатів-одномандатників. Соціалісти створили 
разом зі СелПУ єдиний блок. Самостійно йшли на вибори прогре-
сивні соціалісти, які ще нещодавно були в лавах СПУ. 

Різке загострення соціально-економічного становища україн-
ського суспільства на тлі світової фінансово-економічної кризи 
суттєво повернуло симпатії електорату до лівих партій, які в своїх 
програмах виступали за соціальну справедливість і соціальний 
захист трудящих. 

Результати виборів певною мірою віддзеркалили настрої ук-
раїнських виборців, які схилялися на бік представників лівих 
партій. Компартія України одержала 123 депутатських мандатів 
(84 – у багатомандатному окрузі і 39 – в одномандатних округах; 
блок СПУ і СелПУ завоював 35 депутатських місць (29 і 6 манда-
тів); ПСПУ – 17 мандатів. Таким чином, у складі українського пар-
ламенту 1998 р. 175 депутатських місць належало представникам 
лівих партій, або 38 відсотків [9, с.106–107]. 

Вагома присутність лівих у парламенті не вилилася у спільну 
діяльність щодо розв’язання пекучих соціально-економічних про-
блем української дійсності. Лідери лівих парламентських фракцій 
не тільки не змогли досягти компромісного порозуміння між со-
бою, але нічого не зробили для створення альянсу з представника-
ми лівоцентристських і деяких центристських партій, здатних по-
зитивно вирішувати окремі соціальні питання. Серед таких потен-
ціальних союзників могли бути соціал-демократи, Громадянський 
конгрес та Трудовий конгрес України, Партія праці та інш. Як по-
казала подальша політична практика, парламентські вибори 1998 р. 
виявилися найбільше результативними для партій лівого спряму-
вання. І хоча соціально-економічний стан українського суспільства 
неухильно погіршувався, помітна частина українських виборців, 
колишніх прибічників лівих партій, переживали розчарування пра-
ктичною недієздатністю лівих парламентських фракцій, які за-
грузнули у міжпартійних чварах та розборках. 

Розчарування певної частини українських виборців у діяльності 
лівих парламентських фракцій у Верховній Раді позначилося на 
результатах парламентських виборів 2002 р. Дві ліві партії – СелПУ 
і ПСПУ – не потрапили до вищого законодавчого органу країни. 
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Помітно зменшили свою присутність у депутатському корпусі кому-
ністи і соціалісти. За підсумками виборів КПУ одержала 59 мандатів 
народних депутатів у багатомандатному загальнодержавному вибор-
чому окрузі та 6 – в одномандатних округах, а першим заступником 
Голови парламенту було обрано однопартійця Адама Мартинюка. 
СПУ одержала 20 мандатів у багатомандатному окрузі і створила 
окрему парламентську фракцію [6, с.334, 459]. Таким чином, кіль-
кість представників лівих партій у Верховній Раді України скоро-
тилася до 85 депутатів, що на 90 депутатських місць менше, ніж у 
попередньому складі. 

Подальші внутрішньополітичні виборчі кампанії неухильно ско-
рочували присутність лівих партій у Верховній Раді та органах міс-
цевого самоврядування. Після позачергових парламентських виборів 
2007 р. звання народних депутатів втратили представники СПУ, а на 
виборах 2012 р. лише комуністи здобули 32 депутатські мандати [10]. 

Варто, хоча б коротко, визначити причини такого зниження 
політичного впливу лівих партій на електорат українського сус-
пільства. Тут у наявності відверті протиріччя. З одного боку, Ук-
раїна часів незалежності постійно перебуває в стані гострої со-
ціально-економічної кризи, коли від 25 до 40 відсотків населення 
знаходиться за межею бідності, а масове безробіття випхнуло за 
межі країни близько 6 мільйонів працездатних громадян. З другого 
боку, лише політичні програми лівих партій містять реальні заходи 
боротьби зі зубожінням і за покращення добробуту трудящих. Мо-
жна констатувати, що причиною зниження впливу лівих на насе-
лення є відсутність консолідованих дій і одержання будь-яких по-
зитивних результатів у боротьбі за права простого народу. Це, оче-
видно, єдина об’єктивна причина. 

Але в реальному зниженні політичного рейтингу лівих партій 
наявною є низка суб’єктивних факторів, які для кожної партії мали 
власні окремі негативні наслідки. Так, прогресивні соціалісти втра-
тили довіру виборців не стільки через свої радикальні гасла та не-
примиренну ідеологічну боротьбу проти керівництва інших лівих 
партій, скільки за фінансове заступництво з боку олігархічних кла-
нів, на користь яких вони розгорнули політико-пропагандиську 
діяльність [11, с.240]. Селянська партія України, не витримавши 
конкуренції з провладною Аграрною партією (нині – Народна 
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Партія), різко скоротилася за рахунок переходу більшості її членів 
до лав КПУ і СПУ, хоча самоліквідування цієї партії не відбулося 
[6, с.474–475]. Втрату СПУ власного ідейно-політичного впливу в 
українському внутрішньополітичному процесі багато хто з авторів 
пов’язує з численними конфліктами серед партійного керівництва 
та розколами, які стали наслідками цих конфліктів. Але таке трак-
тування не зовсім об’єктивне. Основна втрата авторитету соціалі-
стів серед прибічників містилася у приєднанні керівництва СПУ до 
політичних сил «помаранчевої революції», стратегічні і політичні 
цілі яких абсолютно не відповідали програмним положенням со-
ціалістів. Партія зазнала масового виходу рядових членів зі своїх 
лав, втрату парламентської участі та виключення зі складу Соц-
інтерну (липень 2011 р.) [6, с.238–239]. Не минули внутрішньопо-
літичні конфлікти у керівництва КПУ, а виключення з лав партії і 
фракції лідера кримських комуністів Л. Грача та його соратників 
значно послабили позиції партії в автономії [6, с.238–239]. 

В умовах нової широкомасштабної внутрішньої кризи в Ук-
раїні (друга половина 2013–2014 рр.), яка призвела до повалення 
режиму Президента Януковича та ще більшого поділу українсь-
кого суспільства за національно-етнічним, соціально-політичним 
та релігійним станом, ліві партії, крім КПУ, нездатні виявити вла-
сну політичну позицію і впливовість на широкі верстви населення. 
Державний переворот здійснювався націонал-радикальними си-
лами, які одержали всебічну політичну, фінансову та інформаційну 
підтримку з боку владних структур США і країн ЄС. Нова політи-
чна тимчасова влада розгорнула репресивні дії проти Компартії 
України: погроми офіційних приміщень та офісів, руйнування 
пам’ятників, персональне переслідування активістів, вигнання фра-
кції КПУ з засідання Верховної Ради, що виявилося брутальним 
порушенням Конституції України та елементарних норм демо-
кратії та європейських цінностей [Див.: 12; 13; 14; 15]. 

У травні 2014 р. в.о. президента України О. Турчинов, спира-
ючись на настрої право радикальної більшості парламенту, дав зав-
дання керівникам Мін’юсту і СБУ підготувати матеріали для забо-
рони КПУ. Парадокс цієї ситуації полягав у тому, що комуністи не 
проводили ніяких заходів (таємних зборів, прийняття документів і 
т.ін.) для повалення державного устрою. Усі обвинувачення фор-
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мулювалися на критичних виступах депутатів у парламенті та пуб-
лікаціях у ЗМІ, що не забороняється Конституцією України й вико-
ристовується всіма політичними суб’єктами, в тому числі вчора-
шніми правими опозиціонерами, які сьогодні опинилися у влади. 
Добре відомо, що сучасна КПУ не є впливовим політичним конку-
рентом у внутрішньополітичних процесах, адже її найбільший еле-
кторат традиційно був у Криму, який тепер став частиною Російсь-
кої Федерації, та у Донбасі, де триває громадянська війна і про-
ведення в цьому регіоні будь-яких виборів дуже проблематичне. 
Тому владна кампанія про заборону КПУ має відверто ідейно-по-
літичне спрямування і, як зазначають численні вітчизняні та зару-
біжні аналітики, суперечить українській Конституції та європейким 
цінностям демократичного плюралізму. Деякі політологи справед-
ливо прогнозують суттєве погіршення міждержавних відносин Ук-
раїни з Китаєм, В’єтнамом, кубою та іншими країнами Азії і Латин-
ської Америки, а рішення українських суддів, винесене під тиском 
влади, про заборону КПУ буде оскаржене на міжнародному рівні, 
що негативно позначиться на іміджі країни [16; 17; 18]. 

Можна дійти коротких висновків, що перші роки державної 
незалежності надали сприятливі умови для створення консолідова-
ної лівої опозиції, яка мала мати вагому підтримку населення. Але 
цієї консолідації лівих партій не відбулося. Неузгодженість дій, у 
тому числі лівих парламентських фракцій, амбітність лідерів пар-
тій, внутрішньопартійні конфлікти і розколи звели до нуля ці мож-
ливості. Після 1998 р. частка лівих партій у політичному процесі 
країни неухильно скорочувалася, перетворивши окремі ліві пар-
тійні структури в політичних маргіналів. 
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ПОЛІТИЧНИЙ ПРОТЕСТ ЗИМИ 2013–2014 РОКІВ 

В УКРАЇНІ: ЗМІСТ, ФОРМИ, НАСЛІДКИ 
 
Політичний протест зими 2013 – 2014 років в Україні за своїм 

типом є неконвенційним, тому стихійним і непередбаченим. Однак 
неконвенційна політична участь може мати більш руйнівні на-
слідки для політичного процесу, ніж сам факт зміни влади некон-
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венційним способом. Нівелювання та неусунення причин неконвен-
ційної поведінки з боку органів державної влади може призвести 
до подальшої ескалації політичного конфлікту, створити загрози 
існуванню держави в цілому. Мета статті полягає в проведенні 
аналізу причин, характерних рис і прояву неконвенційної політи-
чної участі в Україні, формулюванні висновків і застережень щодо 
подальшого політичного процесу.  

Ключові слова: політична участь, політичний протест, не-
конвенційна поведінка. 

Zelenko Galyna. Political protest wile winter 2013-2014 in 
Ukraine: content, form and implications. Political protest in Ukraine on 
winter 2013-2014 in its type is unconventional, so is as well as 
spontaneous and unpredictable. However unconventional political 
participation can have a devastating effect on the political process more 
than a change of power in unconventional ways. Neglect and failure to 
eliminate the causes of unconventional behavior on the part of public 
authorities to cause further escalation of the political crisis, threatening 
the existence of the state as a whole. This article aims to analyze the 
causes, characteristics and manifestations of unconventional political 
participation in the Ukraine, and toauthor try to formulate opinions and 
concerns about further political process. 

Key words: political participation, political protest, unconven-
tional behavior. 

 
 «Громадяни воліють безлад соціальному 

та політичному свавіллю» 
Принцип республіканізму 

 
Політичний протест зими 2013–2014 рр. в Україні відзначився 

надзвичайним рівнем політичного протистояння, гостротою форм 
і, по суті, вирішальною роллю «вулиці», що й призвело зрештою 
до зміни державної влади. За своїм типом така форма політичної 
участі є неконвенційною, а тому важко прогнозованою. Світова по-
літична практика має безліч прикладів неконвенційної політичної 
поведінки. Не є винятком і посткомуністичні країни. Зокрема, під 
впливом «революційної вулиці» відбувалася зміна політичних ре-
жимів у країнах Центрально-Східної Європи. Україна ж у цьому 
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переліку, на мій погляд, є ще одним прикладом того, як відсутність 
ефективних каналів впливу суспільства на владу, непрацююча гро-
мадська думка здатні призвести до неконтрольованих політичних 
процесів і колапсу державної влади.  

Проте неконвенційна політична участь може мати більш руй-
нівні наслідки для політичного процесу, ніж сам факт зміни влади 
неконвенційним способом. Нехтування і неусунення передумов 
неконвенційної поведінки з боку влади здатне спричинити по-
дальшу ескалацію політичного конфлікту, що створює загрози 
існуванню держави загалом. Тому у пропонованій публікації автор 
ставить за мету проаналізувати передумови, зміст і перспективи 
політичного протесту в Україні.  

Протестна поведінка в структурі політичної участі є специ-
фічним видом політичної поведінки, оскільки політичний протест – 
це вияв негативного ставлення до політичної системи загалом, її ок-
ремих елементів, норм, цінностей, ухвалених рішень у демонстра-
тивній формі і є не конвенційним за своїм змістом. До протестних 
форм політичної поведінки належать мітинги, демонстрації, масові 
ходи, страйки, пікетування, масові та групові насильницькі акції. 
Неконвенційна політична участь є різновидом політичної участі (не-
професійної політичної діяльності, у якій відображається зазвичай 
реальний вплив громадян на інститути влади і процеси прийняття 
політичних рішень), яка не виключає поряд і конвенційну політичну 
участь. Однак у певні історичні проміжки часу вона домінує і має 
вирішальний вплив на політичний процес. Неконвенційна політична 
участь починає превалювати тоді, коли зі своїми функціональними 
обов’язками не справляються політичні інститути та політичні лі-
дери, партійні функціонери, державні чиновники, політичні партії та 
рухи. Порівняно нетрадиційна чи незвичайна політична поведінка 
кидає виклик установленим інститутам і домінантним нормам або 
відкидає їх і таким чином справляє стресовий вплив на учасників і 
їхніх опонентів. Різні форми нетрадиційної політичної поведінки ви-
користовуються для одержання соціальних вигод групами, яким 
бракує ресурсів [1]. Тобто, за цих умов політика виходить на вули-
цю і набуває неконвенційних форм, що зазвичай має вкрай непере-
дбачувані наслідки. 
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Противагою неконвенційній є конвенційна участь, яка, за кри-
терієм легальності, є поведінкою, в якій використовуються законні 
або загальновизнані форми вираження інтересів та впливу на вла-
ду. Основною формою конвенційної поведінки є участь у виборах. 
Саме така форма політичної участі дає можливість обмежити про-
яви небезпечних для політичної системи форм масової активності, 
спрямовуючи її в конституційне русло, коли незадоволені політи-
кою урядів люди висловлюють свій протест тим, що голосують за 
опозиційні політичні партії. А інша частина громадян шляхом ви-
борів висловлює підтримку курсу влади.  

Неконвенційна участь виявляється у вигляді протестів, непід-
коренні державній владі. До таких акцій громадяни вдаються у тих 
випадках, коли відсутні інституційні канали вираження їх інтересів 
або традиційні форми участі виявилися неефективними, а самі лю-
ди відчувають недовіру до політичної системи. Свідома відмова 
підкоритися законам (рішенню суду) і проведення несанкціоно-
ваних акцій за своєю суттю є громадянськими акціями непокори.  

Співвідношення конвенційних та неконвенційних дій зале-
жить від параметрів політичного режиму, наявності інститутів, на-
самперед сильних політичних партій та інших суспільно-політи-
чних організацій, які діють не тільки на національному, але й на 
місцевому рівні, які були б здатні артикулювати інтереси різних 
суспільних прошарків; економічної ситуації в країні (економічний 
спад та інші кризові явища в суспільстві здатні підвищувати рівень 
протестної поведінки). Найпоширенішою теоретичною моделлю, 
яка пояснює причини протестної поведінки, є концепція деприва-
ції. Депривація – це стан невдоволення, який викликаний розбіж-
ністю між реальним і очікуваним станом політичної системи, рівня 
життя, до якого прагне суб’єкт. У тому випадку, коли порівняння 
соціальної дійсності з соціально значущими цінностями породжує 
почуття глибокого незадоволення, виникає відчуття, що при де-
яких соціальних і політичних змінах бажані цілі можуть бути дося-
гнуті у відносно короткий термін. Тобто, якщо розбіжності стають 
значними, а невдоволення набуває масового характеру, з’являється 
мотивація участі у протестних діях. Факторами депривації можуть 
бути економічний спад, різке зростання цін і податків, втрата 
звичного соціального статусу, завищені очікування, негативні 
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результати порівняння власних успіхів з успіхами інших або з 
деяким «нормативним» станом. 

Проте для того, щоб протест відбувся, необхідний певний рі-
вень соціального невдоволення, визнання сили і масових дій як 
прийнятного засобу соціальних змін. Зростанню депривації та ак-
тивізації протестних дій сприяють радикальні ідеології, гасла, не-
довіра до політичного режиму, занепад віри в традиційні способи 
вираження вимог. 

За низької інституціоналізації та організованості подібні акції 
можуть призводити до масових заворушень, насильства, прямого 
зіткнення з владою. Саме тому проведення масових політичних за-
ходів регулюється спеціальними законами, які передбачають низку 
необхідних заходів, що передують проведенню подібних акцій (ін-
формування відповідних органів влади про проведений захід або 
отримання організаторами попереднього дозволу влади на прове-
дення мітингів, демонстрацій тощо). Однак небезпека переростання 
конвенційних форм протесту в неконвенційні зберігається завжди. 

Отже, політичний протест – це насамперед свідома участь мас у 
політичній діяльності. Політичний розвиток неможливий без політи-
чного протесту. Проте для політичного протесту, як і для інших ти-
пів політичної участі, важлива інституціоналізація, яка дає змогу, з 
одного боку, підвищити ефективність протестних рухів у досягненні 
їх цілей і завдань. З іншого боку, цей процес дозволяє каналізувати 
протестні прояви, зробити їх керованими і передбачуваними.  

 
Передумови політичного протесту в Україні 

Спираючись на теоретичне обґрунтування політичного проте-
сту як форми політичної участі та екстраполюючи теоретичні кон-
цепції на український грунт, можна стверджувати, що гіпотетично 
нинішній політичний конфлікт «готувався» системою державної 
влади впродовж усіх років незалежності. Основна проблема, на 
наш погляд, полягає в тому, що владою не було створено ефектив-
них механізмів інтеракції суспільства і політичного класу. Справді, 
якщо звернутися до стартових умов процесу демократизації, то Ук-
раїна, з-поміж посткомуністичних країн, мала чи не найпривабли-
віший вигляд. Маючи високий рівень промислового розвитку, 
п’яте місце за рівнем ВВП з-поміж радянських республік, науково-
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технічний і кадровий потенціал, відсутність зовнішніх боргів (для 
порівняння – Польща мала 47 млрд дол. зовнішніх боргів), вигідне 
геополітичне становище, українське керівництво не змогло вивести 
країну на належний рівень розвитку. При загалом зростаючому 
ВВП, темпи його зростання вкрай незадовільні. У 2012–2013 рр. 
найгірше з-поміж пострадянських республік розвивалася тільки 
Молдова, тоді як Україна перебувала на передостанньому місці із 
загалом економічним спадом (95% ВВП по відношенню до 2012 р.) 
на тлі позитивної зовнішньоекономічної кон’юнктури. 

Якщо ж говорити мовою цифр, то ще з початку 2011 р. в Ук-
раїні спостерігалося зростання політичної напруги. З цього часу ін-
декси конфліктного потенціалу суспільства перебували на рівні 4,2 
за п’ятибальною шкалою. Зауважимо, що під час «помаранчевої 
революції» ця цифра перебувала на рівні 4,4–4,5, тоді як масові ак-
ції протесту розпочинаються, коли цей індекс становить 4,6. 
Власне, Україна балансувала «на межі» тривалий час, про що неод-
норазово застерігали і політологи, і соціологи.  

Аналізуючи передумови політичного протесту зими 2013–
2014 рр. в Україні, наголосимо, що важливими підставами виділен-
ня форм і способів політичної протестної поведінки є нормативно-
ціннісне ставлення суспільства до політичного протесту і ступінь ак-
тивності акторів протестної участі. Політична протестна поведінка в 
Україні характеризується наявністю традиційних та інноваційних 
форм протесту. Специфічними формами політичної протестної по-
ведінки в умовах виборів в Україні зазвичай є електоральний нега-
тивізм та абсентеїзм. Через скасування у виборчих бюлетенях графи 
«проти всіх» відбувається нівелювання негативних наслідків проявів 
протестної поведінки у формі протестного голосування. Водночас, 
це не призводить до зниження негативізму в суспільстві загалом і 
власне, сприяє ескалації неконвенційної участі.  

Зазначимо, що найважливіше значення для характеристики 
стану політичного протесту мають відносини між основними аген-
тами політичного процесу – державою, системою представництва 
інтересів та громадськими рухами, а також між групами та органі-
заціями як всередині кожного з цих агентів, так і в глобальному 
міжнародному контексті. При цьому соціально-політична функція 
суб’єктів-активістів є більш значущою, ніж пасивного населення, 
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хоча активне населення зазвичай переважає. Тому високий рівень 
протестної активності створює вагомі передумови і навіть гарантії 
того, що у процесах політичної інституціоналізації будуть враховува-
тися громадсько-політичні практики політично активного населення. 
По суті, високий рівень протестної активності є гарантією наповнення 
неінституціоналізованого суспільно-політичного простору.  

Особливості політичної протестної поведінки в сучасній Ук-
раїні, в основі яких лежить відчуття неможливості впливати на стан 
справ у державі, зумовлені насамперед соціально-політичною паси-
вністю більшої частини населення і слабкою інституціоналізацією 
інструментів демократії. На наш погляд, основною причиною некон-
венційної суспільно-політичної активності в Україні зими 2013–
2014 рр. стала неефективність наявних форм впливу на владу, при-
чому на усіх рівнях. Показово й те, що соціологічні дані свідчать 
про наростання протестного потенціалу ще з 2011 р., всупереч за-
явам уряду М. Азарова про «поступове покращення», фінансово-
економічний стан населення, на фоні згортання демократії, яке роз-
почалося з відміни конституційної реформи у жовтні 2010 р., який, 
щоправда, тоді виявлявся у зниженні легітимності правлячих полі-
тичних сил і девіантній поведінці мешканців України. 

Ставлення громадян до інструментальних можливостей демо-
кратії пояснюють спрямованість і причини розростання політи-
чного протесту в Україні. Протест, який розпочинався з конфлікту 
інтересів восени 2013 р., зрештою, переріс у конфлікт цінностей, і 
протестувальників задовольнила б тільки зміна «правил гри» при 
формуванні політичних рішень і власне державної політики. 

Тобто стан системи прийняття політичних рішень в Україні за-
лишається таким, що країна не може не існувати без політичного 
протесту. Основна проблема в тому, що інструменти демократії, які 
довели свою дієвість у країнах сталої демократії, у нас мають вкрай 
обмежені можливості. Будь-яка громадянська активність впирається 
в інерційність системи, яка заснована на тому, що імпульси «знизу – 
догори» завжди нехтувалися через безкарність чиновників. Іншими 
словами, неефективність механізмів політичної відповідальності 
спонукає суспільство до неконвенційних дій – інакше до влади (дер-
жави) не достукатися. 
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На запитання «Якi форми впливу громадськостi на прийняття 
рiшень органами влади Ви вважаєте найбiльш ефективними?» у 
2013 р. були отримані такі відповіді: громадськi слухання, консуль-
тацiї органiв влади з громадськими активiстами та експертами – 
19,0%; вивчення громадської думки – 26,4%; використання гарячих 
телефонних лiнiй та iнтернет-сторiнок органiв влади – 22,8%; обго-
ворення проектiв рiшень влади в медiа та соцiальних мережах – 
12,6%; участь у дiяльностi полiтичних партiй – 9,4%; участь в iсну-
ючих або створення нових громадських органiзацiй та об’єднань – 
7,1%; проведення референдумiв – 22,1%; пiдготовка колективних 
листiв та звернень – 19,4%; участь у мiтингах та демонстрацiях – 
28,6%; бойкот, вiдмова виконувати рiшення органiв влади – 15,8%; 
створення та дiяльнiсть органiв самоорганiзацiї населення (ОСН) – 
8,6%; пiкетування державних установ – 16,4%; інше – 1,2%; се-
гмент тих, хто не зміг відповісти – 27,3%) [2]. Наведені дані засві-
дчують прихильність мешканців України до конструктивних форм 
впливу на владу. Ті форми політичної поведінки, які належать до 
нерелевантних, не називалися як домінуючі, хоча відсоток грома-
дян, які тяжіли саме до таких форм розв’язування конфліктів і вба-
чали у них цілком ефективну форму впливу, досить високий (в 
сумі більше 40%), що свідчить про наявність соціальних передумов 
політичного протесту.   

Також сумнівними з погляду достовірності є сформовані полі-
тичні інститути, які виконують функцію агрегації і представництва 
політичних інтересів. Зокрема, привертає увагу той парадокс, що 
про своє членство в політичних партіях заявляє близько 3% грома-
дян, а партії називають значно більшу кількість своїх членів – 
(ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, ВО «Батьківщина», Політична партія «Удар», 
ВО «Свобода», Комуністична партія України називають цифри від 
кількасот до мільйона членів). Тобто очевидно, що членами полі-
тичних партій є люди, які не знають про свою партійну належність. 
Логічно, що за такої розбіжності у даних партій не можна розгля-
дати членство у політичних партіях як ефективну форму політи-
чної участі. Також сумнівною з погляду артикуляції інтересів є ор-
ганізації громадянського суспільства. Так, 87,1% громадян України 
у 2013 р. не належали до жодної громадської організації. Також 
вражаючими є оцінки громадян причин об’єднання громадян у гро-
мадські організації, які в таких об’єднаннях бачать насамперед 
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засіб отримання фінансових вигод або бачать у таких організаціях 
соціальний ліфт для успішного просування кар’єрною драбиною. 
Так, 30,6% респондентів вважають, що громадяни беруть участь у 
діяльності громадських організацій, об’єднань або створюють гро-
мадські ініціативи через бажання заробити гроші на фінансовій під-
тримці держави чи донорів, 24,7% – прагнуть здобути політичний 
капітал та зробити кар’єру у політиці, 24% – через турботу про за-
гальне благо та допомогу іншим людям, 40,1% – захист своїх прав та 
реалізацію інтересів з метою громадського контролю за діяльністю 
органів влади, 20% респондентів не визначилися [2, с. 509].  

Слід зауважити, що громадяни цілком усвідомлюють причини 
власної неучасті у громадському житті. 48,7% опитаних вважає, 
що, насамперед, участі людей у діяльності громадських організа-
цій, об’єднань або громадських ініціативах заважає байдужість, па-
сивність людей до суспільного життя, 27,0% – відсутність вільного 
часу, 30% – загальна зневіра у власних можливостях захистити свої 
права та інтереси, 25,6% – недовіра до громадських організацій, 
об’єднань, 18,6% через страх вступити в конфлікт з офіційними 
представниками влади, 17,2% називають фінансові проблеми сім’ї, 
потреби додаткових заробітків та ін. [2, с.510]. 

Проте в основі акцій протесту зими 2013-2014 р. економічні 
причини є далеко другорядними. За даними соціологів, серед моти-
вів, які змусили людей вийти на Майдан і там отаборитися, ті самі, 
що й раніше: на першому місці – жорстокі репресії влади проти 
учасників протестів (61%), на друге місце цього разу вийшов такий 
загальний мотив, як «прагнення змінити життя в України» (51%, 
було – 36%), як і раніше, вагомими причинами протестів залиша-
ються відмова Віктора Януковича від підписання Угоди про Асо-
ціацію з Євросоюзом (47%) та прагнення змінити владу в Україні 
(46%). Тобто предметом протесту стали цінності. Це значить, що 
політичний протест в Україні набув якісно іншого змісту і його 
врегулювання ускладнюється збереженням при владі парламенту 
старого формату. Слабка координація акцій протесту на Майдані 
політичною опозицією пояснюється загальним політичним від-
чуженням. Адже, як заявили опитані, на заклики опозиції з нині-
шнього складу Майдану відгукнулися лише 3%, бажання пом-
ститися владі за все, що вона коїть, не перевищує стабільні 10%. 
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Натомість абсолютна більшість громадян серед причин виходу на 
Майдан назвали ті чи інші претензії до політиків: відставка Вікто-
ра Януковича і проведення дострокових президентських виборів 
(85%, зростання на 20%, порівняно з початком акцій протесту) та 
звільнення заарештованих учасників Майдану, припинення ре-
пресій (82%). Решта вимог теж важлива, але все ж меншою мірою: 
відставка уряду (68%), порушення кримінальних справ на винних у 
побитті учасників протестів (64%), розпуск Верховної Ради і при-
значення дострокових парламентських виборів (59%), зміна Кон-
ституції, повернення до конституційної реформи 2004 року, яка об-
межувала владу Президента (62,5%), заведення кримінальних 
справ на усіх, хто був задіяний у корупції (62%), підписання Угоди 
про Асоціацію з Європейським Союзом (49%), звільнення Юлії Ти-
мошенко (30%) [3]. Тобто, вимоги протестувальників не були кон-
солідованими і цілком укладаються у формат конфлікту інтересів, 
коли під сумнів ставилися не стільки конкретні політичні рішення, 
скільки принципи формування цих рішень.  

Причому в конфлікті зими 2013–2014 рр. опозицію не розгля-
дали як силу, здатну представляти інтереси протестувальників у 
парламенті. Політичне відчуження і високий рівень девіантності у 
суспільстві пояснює зростання політичної напруги. Так, за виснов-
ками фахівців Інституту соціології, за останні три роки сприйняття 
політичної ситуації в Україні населенням як напруженої, кри-
тичної, вибухонебезпечної помітно зросло – з 72,2% у 2010 р. до 
77,2% у 2013 р. Причому, у 2013 р. як «критичну, вибухонебезпе-
чну» ситуацію оцінили 19,3% респондентів проти 11,1% у 2010 р. 
Це найвищий показник вибухової політичної ситуації в Україні з 
2000 р. [2, с. 12]. Вже у 2013 р. істотно радикалізувалися форми 
протесту і збільшилася кількість людей, готових взяти в них 
участь. Цікаво, що ще у 2013 р. соціологи застерігали, що «якщо 
вербальна (словесна) готовність узяти участь, наприклад, у неза-
лежних збройних формуваннях перетвориться на реальність, то зі 
зброєю в руках виступить не менше 500 тис. людей! А по інших 
формах протесту – це вже мільйони!» [2, с. 22]. Посилення про-
тестної поведінки пояснюється тим, що громадяни не бачать ефек-
тивних каналів впливу на владу, а 76,5% опитаних вважають, що 
не мають жодної можливості контролювати діяльність владних 
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структур [2, с. 455]. Водночас, ще до масових акцій протесту на 
майдані Незалежності у Києві 57,8% громадян вважали політичну 
ситуацію в Україні напруженою, а 19,3% – критичною, вибухо-
небезпечною [2, с. 465]. Тобто, масові акції протесту на кшталт 
Євромайдану були неминучими в Україні, і їх поява у разі збере-
ження режиму Януковича була виключно справою часу. 

Отже, в основі конфлікту цінностей, який наразі переживає Ук-
раїна, лежить недосконалість проектного фону політичного процесу 
в Україні, що також є наслідком багаторічної неадекватної розбудо-
ви політичних інститутів. Багаторічне нехтування закономірностями 
суспільно-політичного розвитку не могло не мати іншого виходу.   

Крім того, за змістом нинішній політичний протест не був кон-
фліктом влади та опозиції від самого свого початку. Рушійною 
силою протесту були громадяни найрізноманітніших соціальних 
прошарків і географії. За результатами соціологічних опитувань, 
проведених Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва у 
грудні 2013 р. (у цей час Майдан ще не був структурованим і не про-
фесіоналізувався), протестувальники були представлені мешкан-
цями Києва і приїжджими у співвідношенні 50:50. Абсолютна біль-
шість приїжджих учасників Майдану (92%) заявили, що приїхали 
самотужки, і тільки приїзд 6% був організований якоюсь громадсь-
кою організацією або громадським рухом і 2% – однією з партій. 
Абсолютна більшість учасників Майдану (92%) не належала ані до 
якоїсь з партій, ані до громадських організацій та рухів. Членами 
партій було 4%, 3.5% належало до громадських організації, 1% – до 
громадських рухів. Середній вік учасника Майдану – 36 років (38% 
віком від 15 до 29 років, 49% – 30–54 роки, 13% – 55 років і старше. 
За освітнім рівнем на Майдані явно переважали люди з вищою ос-
вітою (64%), з середньою та середньою спеціальною – 22%, незакін-
ченою вищою – 13%, неповною середньою – менше 1%. За родом 
занять серед учасників Майдану найбільшу групу – 40% – станови-
ли спеціалісти з вищою освітою, 12% – студенти, 9% – підприємці, 
9% – пенсіонери, 8% – керівники, 7% – робітники [3]. Соціальна і 
політична структура протестувальників також свідчить про те, що 
цей конфлікт не був конфліктом влади та опозиції, а був конфліктом 
суспільства та політичного класу, що й пояснює низьку підтримку 
учасниками Майдану лідерів опозиції.  
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Потенціал політичного протесту в Україні 
Традиційно українське суспільство вважається пасивним, а де-

віантність поведінки українців породжена, у тому числі, й тради-
ційним політичним відчуженням і суспільною аномією. Крім того, 
об’єктивним чинником, що істотно знижує позитивну роль політи-
чного протесту в Україні, є культурно-історичні традиції політи-
чної поведінки. У зв’язку з тим, що в Україні історично сформува-
лися слабкі традиції політичної участі на основі стійкої політичної 
участі пересічних громадян у справах держави, каналізувати полі-
тичний протест вкрай складно. Наразі в Україні сформувався масо-
вий протестний рух, що створює загрозу політичній стабільності і 
загалом послаблює державу як політичний інститут. Водночас за-
гальний стан політичного протесту в країні не є дифузним і має 
певне спрямування, що істотно впливає на процеси суспільного 
розвитку і дає підстави вважати, що, інституціоналізувавши полі-
тичний протест, можна знизити його інтенсивність. 

Неможливо заперечувати, що в сучасних умовах небувалого 
зростання набули можливості маніпулювання громадською дум-
кою, використання державної влади в групових інтересах абсолю-
тно очевидною є зростаюча необхідність підконтрольної діяльності 
державного апарату. Однак критичне ставлення до держави, певна 
недовіра до його політичних декларацій і практичної діяльності 
дозволяють нейтралізувати негативні тенденції, властиві розвитку 
власної природи держави, а також вчасно скорегувати, підправити 
або змінити зміст політичного курсу. 

Водночас можна виокремити низку факторів, які сприяють 
зниженню інтенсивності протестної поведінки громадян України. 
За даними соціологічних досліджень, нині в Україні істотно покра-
щилося ставлення громадян до інструментальних можливостей де-
мократії. Це значить, що є суспільний запит на інституціоналізацію 
тих форм протесту, які домінували упродовж останніх кількох мі-
сяців під час так званої «революції гідності». Також очевидним є 
зниження рівня політичного абсентеїзму, що полегшує маневри 
влади, спрямовані на інституціоналізацію протесту. Зокрема, помі-
тно зменшився рівень суспільного скепсису щодо виборів як ін-
струменту демократії. На питання «Якби вибори відбулися най-
ближчим часом, чи взяли б Ви у них участь?» відсоток тих, хто 
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категорично не брав би участь, зменшився вдвічі. Якщо у травні, 
вересні 2013 р. ця цифра становила 19–20%, то у лютому-березні 
2014 р. 10–12% [4, с. 672]. Також порівняно з минулими місяцями 
істотно збільшилася кількість громадян, які вважають, що май-
бутні парламентські вибори будуть чесними і прозорими. Зокрема, 
якщо у лютому відсоток тих, хто вважав, що вибори будуть чесни-
ми, становив 24%, то у березні ця цифра сягала вже 40%. Нато-
мість, якщо у лютому відсоток тих, хто не вірив у чесність виборів 
становила 58%, то у березні ця цифра зменшилася до 42% [4, с. 82]. 
Тобто відкритість, яку зараз демонструють представники нової 
влади, і готовність до змін сприяють підвищенню довіри до кон-
венційних форм політичної участі, що також є фактором зниження 
протестного потенціалу суспільства. 

Водночас, на фоні покращення на рівні держави стану зов-
нішньополітичної ідентичності та ставлення до інструменталь-
них можливостей демократії в Україні політичний протест зими 
2013–2014 р. оголив низку проблем, які нехтувалися донедавна і 
політиками, і науковцями, а саме: кардинально різним є ставлення 
до так званих «інструментів демократії» у регіонах України, що 
знижує рівень оптимізму і радше виводить на перший план дещо 
іншу проблему. Так, якщо на Заході і в Центрі вірять у чесні ви-
бори 59–62% опитаних, то на Сході та Півдні – 15–21%, при тому, 
що категорично не вірять у те, що нова влада проведе чесні ви-
бори, 61–65% мешканців Сходу і Півдня України [4, с. 83]. Отже, 
на цьому етапі інституціоналізації політичного протесту найбіль-
шою проблемою, на наш погляд, є «вирівнювання регіонів» і подо-
лання політичного відчуження мешканців Сходу і Півдня України. 

Загалом слід констатувати, що політичне протистояння зими 
2013–2013 рр. поглибило суспільний розкол серед населення ре-
гіонів України і загострило кризу ідентичності в Україні загалом. 
Так, якщо на запитання «Якби парламентські вибори відбулися 
найближчим часом, чи взяли б Ви у них участь?» 93% мешканців 
Заходу України і 88% Центральної України дали ствердну відпо-
відь. Натомість на Півдні і на Сході України ствердну відповідь 
дало 51% і 64%, відповідно. Однак надзвичайно високим є відсо-
ток тих, хто категорично не брав би участь у виборах – на Півдні 
(43%) і 18% на Сході [4, с. 84]. А після падіння режиму В.Яну-
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ковича і дискредитації ПАРТІЇ РЕГІОНІВ їх електорат дезорієнто-
ваний, однак це виливається у недовіру до традиційних інструмен-
тів демократії. Тобто, ці регіони є більш аномійними, ніж зазвичай, 
що створює передумови для протестної поведінки. А оскільки у 
цих регіонах великим є вплив Росії, то відповідна протестна участь 
за своїм змістом є сепаратистською і може мати вкрай негативні 
наслідки для політичного процесу в Україні, що й підтверджують 
політичні практики останніх місяців. 

Водночас фактором, який знижує потенціал політичного про-
тесту мешканців усіх регіонів України, є ставлення до перспектив 
країни. Так, кількість тих, хто вважає, що ситуація в країні розви-
вається у хибному напрямі, зменшилася з 73% у березні 2012 р. до 
52% у березні 2014 р. Так само як і кількість тих, хто вважає, що 
ситуація розвивається у правильному напрямі зросла з 13% у бе-
резні 2012 р. до 30% у березні 2014 р. [5, с. 85]. Проте знову ж таки 
у регіонах ситуація видається вкрай складною. Якщо на Заході та в 
Центрі позитивно оцінюють ситуацію 42% і 54%, відповідно, то на 
Півдні і Сході, навпаки, 77% і 72% оцінюють ситуацію як таку, що 
розвивається у хибному напрямі [5, с. 36]. Тривожними є й очікуван-
ня населення щодо розвитку економічної ситуації. Так, відповіда-
ючи на питання «В наступні дванадцять місяців ви очікуєте, що си-
туація в економіці України зміниться на…?», покращення ситуації 
очікує тільки 12% населення (хоча у вересні 2013 р. ця цифра стано-
вила також 14%), тоді як на погіршення ситуації очікує 61% опита-
них (проти 46% у вересні 2013 р.). Причому погіршення ситуації 
очікують 77% мешканців Півдня і 73% Сходу. Тоді як на Заході і в 
Центрі ці цифри становлять 46% і 49%, відповідно [5, с. 89]. 

Дестабілізуючим чинником зниження політичної напруги є 
небезпідставна оцінка громадянами своєї фінансово-економічної 
ситуації і небажання усвідомити необхідність «перетерпіти якийсь 
час економічні труднощі». Так, готовність почекати висловлюють 
тільки 39% опитаних, тоді як не налаштовантй на це 51%, що ство-
рює основну загрозу ескалації протестної поведінки.  

Також хибною є думка, що події зими 2013–2014 рр. істотно роз-
кололи громадян у їх зовнішньополітичних орієнтаціях. Попри не-
сприйняття нової влади на Сході та Півдні України ставлення на-
селення до ЄС – 46% ставиться позитивно, 31% нейтрально. Тоді як 
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до Росії позитивно ставиться 31% опитаних, нейтрально 21%, а нега-
тивно 45%. Проте зовнішньополітичні пріоритети також у нинішній 
ситуації є фактором, який не істотно сприятиме посиленню протисто-
яння в суспільстві. Так, якщо на Заході та в Центрі від 70 до 81% гро-
мадян тепло ставляться до ЄС, а до Росії 12% (проти 68% тих, хто ста-
виться негативно), то на Сході ситуація така: тепло ставляться до Ро-
сії 46–59%, проти 18–21%, які висловлюють тепле ставлення до ЄС. 
Показово й те, що агресивна політика Росії призвела до зменшення 
кількості громадян, які прагнули інтеграції в межах Митного союзу – 
до 19–21% у Луганській та Донецькій областях. Тоді як ще в грудні 
кількість прихильників такого союзу була на рівні 37% [5, с. 92]. 

Ще одним маркером, який свідчить про потенціал політичного 
протесту, є ставлення громадян до акцій протесту на Майдані. Ос-
кільки за своєю суттю т.з. Євромайдан був неконвенційною формою 
політичної участі, підтримка її громадянами, по суті, свідчить про 
те, що у свідомості громадян політичний протест у своїх крайніх 
формах є прийнятною формою впливу на владу. Водночас, соціоло-
гічні дані свідчать, що громадяни у Майдані бачать конкретну акцію 
протесту проти конкретної влади, а не форму протесту. Так, акції 
протесту на Майдані як форму політичної участі підтримує 57% ук-
раїнців, тоді як не підтримує 38% опитаних, з них на Заході підтри-
мує 91% опитаних, у Центрі 80%, на Півдні 33% (63% не під-
тримує), на Сході – 24% проти 68% тих, хто не підтримує. Повален-
ня ж режиму Януковича для більшості опитаних (42%) є фактором, 
який істотно покращить ситуацію в країні, проти 37% тих, хто вва-
жає, що ситуація від цього тільки погіршиться [5, с. 109]. Так само і 
вимоги протестувальників підтримують 45%, не підтримують 36% 
(решта не визначилася). Найбільше ці вимоги підтримують на За-
ході (89%) та у Центрі (62%) і переважно не підтримують на Півдні 
(69%) та на Сході. Також ставлення до цих акцій на підтримку Пре-
зидента і уряду різне у різних регіонах України: виразно негативне 
на Заході (89% не підтримують, 3% підтримують) та у Центрі (75% 
не підтримують, 14% підтримують) і переважно позитивне на Півдні 
(підтримують 54%, не підтримують – 22%) та на Сході (під-
тримують – 43%, не підтримують 38%). У акціях Антимайданів бра-
ла участь незначна частина населення України: 0.6% – на Заході, і 
майже по 3% у Центрі, на Півдні та Сході. 
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Натомість вимоги, що були висловлені на Антимайдані, не 
знаходять підтримки у жодному регіоні України: застосування 
сили для розгону Євромайдану підтримують 1% у Західному ре-
гіоні, 6% – у Центральному, 30% – на Півдні і 27% – на Сході. По-
казово й те, що попри різне ставлення до Євромайданів та Анти-
майданів, населення різних регіонів солідарне у тому, що потрібно 
мирним способом врегулювати конфлікт, а саме – як засіб врегу-
лювання у форматі проведення круглого столу переговорів влади 
та опозиції висловилися 73% жителів Заходу, 64% – Центру, 80% – 
Півдня і 78% – Сходу [5, с. 112]. 

Наведені факти підтверджують припущення, що Майдан за змі-
стом (інструмент артикуляції вимог громадян) підтримує більшість 
громадян, проте як форма протесту (насильство, руйнування адмінбу-
дівель, перекриття вулиць) він все ж не викликає підтримки громадян. 
Тому проблема зниження інтенсивності політичного протесту (прте-
стного потенціалу суспільства) не є такою гострою, як здається, і є пи-
танням часу. Найгострішою проблемою наразі, на наш погляд, є про-
блема інтеграції екстремістськи налаштованих організацій у нормаль-
ний політичний процес і переведення політики «око за око, зуб за 
зуб», яка стала нормою для більшості політичних акторів, у правову 
площину через спільне вирішення «об’єднуючих» проблем.  

 
Які ж об’єднуючі теми є актуальними для України? 

Дані соціологічних досліджень свідчать, що пріоритетними се-
ред реформ 50% громадян називає антикорупційне законодавство, 
24% – забезпечення безпеки, 24% – соціальний захист, 22% – роз-
виток виробництва, 21% – вдосконалення публічного управління, 
19% – охорона здоров’я, 17% – забезпечення прав громадян, 14% – 
проведення люстрації, 13% – децентралізація та ін. [5, с. 119]. 
Розв’язання цих проблем є пріоритетними для усіх регіонів України. 

Також у суспільстві переважає підтримка демократії як най-
більш бажаного типу державного устрою для України – 51%, авто-
ритарному типу устрою віддають перевагу 20,5%, а для 12% це не 
має значення. Водночас, підтримка демократії різна у різних регіо-
нах: найбільша – на Заході (77%), приблизно однакова – на Півдні 
(56%) і у Центрі (52%) та істотно нижча на Сході (36%), причому у 
Донецькій, Луганській та Харківській областях підтримка демокра-
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тичного та авторитарного режимів приблизно однакова, а До-
нецька область ще відрізняється підвищеною байдужістю (34%) до 
того, який тип режиму має бути1 [6]. 

Інакше кажучи, величина протестного потенціалу загалом за 
півроку радикально не змінилася (це при тому, що сам факт Євро-
майдану сприяв його зростанню). Але в ході акцій протесту відбу-
лася структуризація мітингувальників і виділилася група людей, 
налаштованих більш активно. Соціологи заявляли, що такий потен-
ціал накопичується. Та, оскільки масових протестів не було, акції 
опозиції не були тривалими й досить масовими, то політикам, оче-
видно, здавалося, що на це можна не зважати. Особливо беручи до 
уваги той факт, що заявлені наміри й реальні дії не завжди збіга-
ються. Зараз ми бачимо, що прибічники Євромайдану значно акти-
вніше і більше налаштовані на дії. Характерно, за висновками             
А. Горбачика, що накопичений протестний потенціал у будь-який 
момент може перетворитися в дії. Ті, хто вийшов на Євромайдан, 
відрізняються від тих, хто не вийшов, не так своїм критичним 
сприйняттям подій, як активністю. Соціологи не можуть спрогно-
зувати, що, наприклад, через три дні в якомусь населеному пункті 
або регіоні відбудуться акції протесту. Але можуть сказати, що рі-
вень незадоволеності життям уже досить високий, аби неординар-
на подія стала «спусковим гачком» для масових виступів [7]. 

З цього приводу І. Бекешкіна небезпідставно заявила, що Схід і 
Захід України об’єднує набагато більше, ніж роз’єднує. Так, із перелі-
ку, в якому були зазначені 35 «больових точок», які гіпотетично мо-
жуть турбувати суспільство, 12–13, за її висновком, є однаковими для 
всіх людей. Це – «рівень життя, робота, освіта, медицина, корупція, 
соціальні проблеми тощо» [8]. Водночас, протестний потенціал 
Донбасу значно нижчий за готовність до протесту в Центрі і на Заході 
країни. Мовчання більшості, нехай вона і не підтримує відокремлення 
від України і введення російського контингенту, відіграє свою вирі-
шальну роль так, як це було в Криму: активна меншість, організована 
та керована, підтримувана якоюсь кількістю пересічних громадян, ко-

                                                 
1
 Дослідження проведене Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Куче-

ріва» та  соціологічною службою Центру Разумкова  з 20 по 24 грудня 2013 року. 
Опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоре-
тична похибка вибірки – 2,3%. 
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ристуючись мовчанням, відстороненістю та індиферентністю більшо-
сті, зробить свою справу: і облраду «розпустить», і Донецьку, і Луган-
ську республіки «проголосить», і до складу Росії «увійде». Потрібно 
усвідомлювати, що це мовчання переважної частини населення стало 
одним зі стримувальних чинників для Росії і не дозволило їй пере-
тнути східний кордон України раніше, зазначила М. Золкіна. В умо-
вах, коли більшість населення виступає не як активні громадяни, а як 
мовчазні спостерігачі, врегулювати кризу можна тільки ефективними 
діями нинішніх силових відомств та злагодженими діями центральної 
та місцевої влади [9]. 

Також, як не дивно, але «об’єднуючим фактором» є ставлення 
громадян до форми державного устрою, який є досить одностайним: 
на сьогодні більшість громадян України виступає проти федераліза-
ції. Згідно з опитуванням, проведеним 14–26 березня 2014 р. групою 
«Рейтинг», 64% опитаних вважають, що Україна повинна залишати-
ся унітарною державою. Прихильників федеративного державного 
устрою значно менше – лише 14%. Показово, що на Сході та Півдні 
України ідею федералізації підтримали 26% опитаних, натомість на 
користь унітарної держави висловилося 45% респондентів. 

Показово й те, що загроза військового вторгнення з боку Росії 
стала фактором посилення зовнішньополітичної консолідації гро-
мадян. Істотно знизився рівень підтримки приєднання до Митного 
союзу і більш близьких відносин з Росією, причому саме за раху-
нок східних та південних областей України. За даними Київського 
міжнародного Інституту соціології, у Східному регіоні кількість 
прихильників вступу України до Митного союзу скоротилася до 
55%, тоді як у середині лютого ця цифра становила 72%. У Півден-
ному регіоні ця цифра також знизилася до 32% (у лютому вона ста-
новила 56%). Натомість кількість прихильників інтеграції до ЄС 
збільшилася також за рахунок Східного і Південного регіонів Ук-
раїни. Агресивна політика Кремля призвела до негативної політичної 
консолідації в Україні і, по суті, стала вагомим фактором формування 
політичної ідентичності громадян України. Так, за даними соціологів, 
83% населення України (на Заході 93% проти 4% тих, хто схвалив, на 
Сході – 68% тих, що осудили проти 15% тих, хто схвально поставився 
до цього) засудили рішення Ради Федерації Росії, яке дало можли-
вість В. Путіну вводити війська на територію України, що, зрештою, 
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й стало виправданням дій Росії в Криму. Також знаковим є й той 
факт, що тільки після явної зовнішньої загрози кількість громадян, які 
сприймають Україну як свою Батьківщину, зросла від 88% на Півдні і 
до 99% на Заході (по країні 95%) [10]. У 2013 р. ідею приєднання 
України до Митного союзу підтримували 45% респондентів, а ідею 
приєднання до ЄС – 41,6% населення [2, с. 8]. Цікаво, що ще у 2013 р. 
48,0% респондентів, за даними соціологів, вважали головним союз-
ником України у найближчі 5 років Росію та країни СНД, тоді як 
США – 2,4%, а ЄС – 29,6% [2, с. 465]. 

Соціологічні дослідження, проведені 2013 р. Інститутом соціо-
логії НАН України засвідчили, що з 14 чинників, що об’єднують 
українське суспільство, головними є «Невдоволеність владою» 
(34,1%) та «Спільні труднощі життя» (33,4%) [2, с. 3–4]. Показово, 
що навіть на фоні так званого «мовного протистояння» у 2013 р. 
«мову» як об’єднавчий чинник суспільства назвав лише кожен де-
сятий респондент (10-те місце поміж 14 об’єднавчих факторів). 
Тобто, найбільш загальною соціальною загрозою реалізації націо-
нальних інтересів в Україні соціологи називають тривалий за-
стійний негативізм масової свідомості та аномій на деморалізова-
ність населення [2, с. 4]. За останні три роки недовіра, незадово-
леність життям, невпевненість у майбутньому населення України 
помітно посилились, а моральність поведінки стала розмиватись. 

Тобто, зараз очевидно й те, що мова, як не дивно, стала об’єд-
навчим фактором. За висновком учених-соціологів, «двомовність – 
української і російської мов, що об’єктивно склалася в Україні, не 
тільки не роз’єднує українське суспільство, а й слугує одним з важ-
ливих чинників єдності Українського народу як політичної нації» 
[2, с. 7]. Громадсько-політичні практики різних соціальних верств 
змушують владу коригувати свою політику, що відбивається на 
спрямованості політичної інституціоналізації. В Україні протягом, 
по суті, усіх років незалежності акцент робився на розбудові дер-
жавності, натомість як розвитку каналів для витоку суспільно-
політичної активності не приділялася належна увага. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що політичний протест в 
Україні зими 2013–2014 рр. був здебільшого прогнозованим, ос-
кільки індекси конфліктного потенціалу суспільства були крити-
чними ще з початку 2011 р. Тому факт непідписання Угоди про 
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Асоціацію з ЄС і побиття силовиками студентів, які вийшли на 
акцію протесту, є тільки приводом для соціального вибуху. Також 
очевидно, що з початку 2011 р. посилювалася девіантність україн-
ців, коли на тлі розмов про «покращення» уряду М. Азарова відбу-
валося скорочення рівня прибутків більшості громадян, а країна 
після відміни Конституції 2004 р., по суті, скочувалася у попере-
дній авторитарний стан.  

За своєю суттю політичний протест зими 2013–2014 рр. є ти-
повим прикладом переростання конфлікту інтересів у конфлікт 
цінностей. Систематичне неврахування владою пересторог, які ви-
словлювали і висловлюють науковці, реалізовуючи державну полі-
тику, є однією з причин подібної ескалації конфлікту.  

Водночас, нинішній політичний конфлікт, який за своєю сут-
тю є вкрай  неконвенційним, має двоякі наслідки на розвиток полі-
тичного процесу в Україні. З одного боку, радикалізація політично-
го протесту, яка призвела до зміни влади, спричинила поглиблення 
кризи легітимності, яка в Україні є перманентною протягом усіх 
років незалежності, хоча й має різний рівень інтенсивності. З іншо-
го боку, політичний протест посилив процеси політичної консолі-
дації в Україні навколо демократичних цінностей та зовнішньопо-
літичних орієнтацій. Низький рівень консолідації фактично уне-
можливлював поступальний політичний процес в Україні протягом 
усіх років її існування. Також нинішнє політичне протистояння, в 
основі якого конфлікт цінностей, зумовив якісне «підвищення» 
суспільних дискусій і протистояння. Але саме такий формат кон-
флікту сприяє формуванню політичної нації й ідентифікації себе 
мешканцями України насамперед за громадянською ознакою (я – 
українець), а не за належністю до певної території (я – донецький, 
я – львів’янин і т.д.), як це було донедавна. По суті, наявна нині 
зовнішньополітична загроза, яка надходить від Росії, є основним 
чинником формування політичної нації, консолідації української 
нації, її зовнішньополітичної та політико-мовної ідентичності. Та-
кож уже нині активно спостерігається процес інституціоналізації 
протесту, який супроводжується появою нових політичних партій і 
громадських організацій, оформленням громадянських ініціатив і 
суспільно-політичних рухів, які формулюють суспільний запит на 
зміни принципів формування політичних рішень і є фактором, 
який змушує політиків адекватно реагувати. 
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У найближчі кілька років в Україні найскладнішою пробле-
мою буде проблема переведення протестної поведінки у правове 
поле. Це можна зробити виключно шляхом «інституціоналізації 
протесту» – розширенням легальних каналів політичної та громад-
ської участі. Водночас, наразі проблема зовнішньополітичної іден-
тифікації, як не дивно, стане другорядною, оскільки агресивна 
політика Росії змусила апологетів Митного союзу переосмислити 
своє ставлення до Росії. Інша проблема, яка унеможливлюватиме 
політичний поступ без її врегулювання, буде проблема вирівню-
вання регіонів. Причому вимоги, які досі звучали від мешканців 
Сходу та Півдня і стосувалися надання російській мові статусу 
другої державної і запровадження федеративної форми державного 
устрою України, навіть за умови їх задоволення (питання наукової 
обґрунтованості і політичної доцільності залишимо без комента-
рів), не вирішать проблеми, оскільки основна її суть лежить в пло-
щині політичного відчуження і недовіри до влади, політиків та 
інструментів демократії загалом, що виявляється у масовій аномії і 
більш вираженій девіантній поведінці, ніж у мешканців інших 
регіонів. Для мешканців Сходу і Півдня більшою мірою, ніж меш-
канцям решти регіонів, важливе усвідомлення причетності до полі-
тичного процесу, віра у можливість власного впливу тощо. Нині 
досягти політичної стабільності без якісної зміни системи форму-
вання політичних рішень уже неможливо. Звісно, розв’язання кон-
флікту можна відкласти, його можна згладити, проте за наявного 
рівня його ескалації він загрожує перерости у конфлікт іден-
тичностей, коли більшість пересічних громадян змінить своє ста-
влення до української державності, і тоді проблема врегулювання 
конфлікту відпаде через зникнення держави.  

Звісно, йдеться про віддалену перспективу, але час плине 
невимовно швидко…   

 
 
_______________________________ 
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Лариса Кочубей  
 

ВЛАДА ТА ОПОЗИЦІЯ В УКРАЇНІ 
У ПЕРІОД ЄВРОМАЙДАНУ 

 (ЛИСТОПАД 2013 – ЛЮТИЙ 2014 РР.): 
 АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ 

  
У статті аналізуються основні напрями взаємодії влади та 

опозиції в Україні після початку Євромайдану. Охарактеризовано 
основні кроки, які зробила опозиція для контролю дій влади. 
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Окреслено перспективи використання інформаційних технологій 
для оптимізації взаємин влади і опозиції в сучасній Україні. 

Ключові слова: влада, опозиція, інформаційні технології, 
взаємодія, сучасна Україна. 

Larysa Kochubei. The authorities and opposition in Ukraine 
during the Euromaidan (November 2013-February 2014): aspects of 
the interaction 

This article analyzes the main areas of cooperation between the 
authorities and opposition in Ukraine after the start of the Euromaidan. 
The article characterizes the basic steps taken by the opposition to monitor 
the authorities actions. Prospects outlines of using information and 
communication technologies to optimize the relationship between the 
power and the opposition in contemporary Ukraine. 

Key words: authorities, opposition,information technologes, inte-
raction, contemporary Ukraine. 

 
Основною умовою сучасної демократії є наявність політичної 

опозиції, яка контролює дії чинної влади. Сучасні політичні події в 
Україні зумовили актуалізацію проблеми опозиції. Особливо гостро 
стоїть питання юридичного визначення її статусу. Неоднозначність 
та суперечливість позицій політиків щодо даної проблематики вка-
зують на нагальну потребу теоретичного вивчення цього явища. 

Проблема оптимізації взаємин влади і опозиції є вкрай ак-
туальною на сьогодні. У сучасній Україні спостерігається брак до-
віри і до влади, і до опозиції. За такої ситуації потенціал, закладе-
ний у концепціях інформаційного суспільства, повинен бути реалі-
зований з максимальною користю. 

Надзвичайно важливо сьогодні розглянути політичні процеси, 
які відбувалися в Україні в досліджуваний період, не як хаотичне 
нагромадження певних явищ, а як етапи постання «нового об-
личчя» громадянського суспільства в Україні, як шляхи пошуку 
опозицією налагодження хоча б якихось змін у взаєминах з вла-
дою. За усіх часів, коли відбуваються важливі зміни у суспільстві, 
надзвичайно актуальною постає проблема спрямованості та сутно-
сті розвитку взаємин влади та опозиції. Отже, метою нашого дослі-
дження є, в першу чергу, відстеження характерних рис у засобах та 
характері взаємодії між владою та опозицією в Україні. 
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Необхідно зазначити, що поглиблене політологічне вивчення 
опозиції зобов’язане багато в чому ґрунтовним дослідженням, здій-
сненим зарубіжними вченими М. Дюверже («Політичні партії», 
1951 р.), Е.Фроммом («Душа людини», 1964 р.), Р. А. Далем («По-
ліархія: участь та опозиція», 1971 р.) та ін., які надали переконли-
вий доказ соціальної, політичної та духовної потреби в справжній 
опозиції, яка б сприяла оновленню всього суспільства, його демо-
кратизації.  

Складність з’ясування сутності опозиції пов’язана з відсутні-
стю практики тлумачення змісту цього поняття у нормативно-пра-
вових актах. У наукових джерелах з відповідної проблематики 
опозицію часто описують як організовану групу індивідів, об’єд-
нання на основі спільності, протистояння суб’єктів політики, про-
тиставлення різних політик тощо [1].  

У політичній практиці й науці визначаються різні види й форми 
політичної опозиції: стосовно системи влади – лояльні та нелояльні; 
за способом дії – системні й ситуаційно орієнтовані. Розрізняють та-
кож парламентську опозицію та політичну. Якщо парламентська 
опозиція існує на рівні фракцій, то політична, крім фракцій, включає 
партійні структури поза парламентом, інші об’єднання, що висту-
пають проти офіційного курсу держави або конкретних політичних 
діячів. Зіставляючи політичну та парламентську опозиції, можна ви-
ділити характеристики, що й дозволяють розкрити сутність опозиції.  

Таким чином, узагальнено поняття опозиції можна визначити 
так: опозиція – це організована група суб’єктів, що на основі 
спільного інтересу веде боротьбу різними доступними засобами за 
можливість володіння домінуючим політичним ресурсом та, за-
лежно від форми функціонування, може набувати таких ознак, як 
системність та інституціоналізованість. 

Запропоноване визначення повною мірою вкладається у розу-
міння поняття опозиції лише в країнах зі стабільними партійними 
системами, де політичний склад більшості та меншості є прибли-
зно однаковим як у центрі, так і на місцях (США, Бельгія, Велико-
британія, Португалія, Швеція, Франція). Тому у зарубіжних 
країнах поняття інституційно оформленої опозиції сприймають на 
інтуїтивному рівні, а сама опозиційна діяльність у переважній біль-
шості країн окремими законами не регулюється. 
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Опозиція є необхідною для демократичного розвитку суспіль-
ства, визначають її переважно через опозиційність до політичного 
курсу Президента. Опозиційним силам в Україні, насамперед, не 
вистачає чіткої позиції стосовно розвитку держави, найбільш ак-
туальними їх проблемами є політична корупція, залежність від 
ФПГ і не підзвітність виборцям. Ідеологія влади, за оцінками ек-
спертів, поєднує елементи правих (консервативних) поглядів – в 
економіці, внутрішній і правовій політиці, і проросійських погля-
дів – у питаннях гуманітарної і зовнішньої політики.  

Ще до подій на Майдані у вересні 2013 р. було проведено 
національний круглий стіл на тему: «Порозуміння заради євро-
пейського майбутнього» [2], який розцінювався як важливий етап 
до підписання у Вільнюсі Угоди про Асоціацію України і Євро-
союзу в листопаді. Тобто, були представлені ті політичні сили, які 
здобули на останніх президентських і парламентських виборах 
приблизно половину голосів виборців. То ж захід перетворився в 
круглий стіл опозиції, замість великого діалогу між владою, опози-
цією парламентською і позапарламентською, власне, всім спек-
тром українського соціуму і політикуму. 

Дещо з передісторії. Так, наприклад, комунікація між владою та 
опозицією (в контексті теленовин) в Україні мала характерні особ-
ливості та тенденції. Піврічна «еволюція» балансу новин влади і 
опозиції була із невтішними, але очікуваними показниками. Так, ще 
в квітні 2013 р. стандарт балансу думок був на рівні 50–50, що стало 
унікальним явищем для України, адже означало стовідсоткову 
об’єктивність новин.  

Ситуація, яка потім складалася влітку та на початку осені, була 
прогнозована багатьма інформаційними аналітиками та політични-
ми оглядачами. Повільно, але впевнено новини ставали все більш за-
барвленими у провладний тон. Наприклад, у вересні 2013 р. ана-
літики визначили рівень балансу думок на провідних телеканалах 
України – СТБ та «Новий канал», який дорівнював нулю, а саме – 
100 % політичних новин було подано з позиції влади.  

З огляду на цю статистичну інформацію, можна сформулю-
вати такі тези щодо комунікації між владою і опозицією у телепро-
сторі за 2013 р.: 
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 телевізійні новини першого півріччя мали нейтральне за-
барвлення; 

 рівень балансу думок плавно зникав на користь влади; 
 характер подачі новин був переважно конфліктний (44 %); 
 запрошувалися представники опозиції на ефіри провладних 

телеканалів з метою демонстрації рівності та справедливості, хоча 
насправді влада мала на меті розподіл електорату опозиції; 

 у вересні 2013 р. частка політичних новин у телеефірі зни-
зилася до найнижчого показника року – 13 %, з яких 100 % нале-
жали владі (СТБ та «Новий канал»); 

 загальна лінія комунікації між владою та опозицією вияви-
лася в наступному: влада зменшувала частку проопозиційної ін-
формації шляхом повного її вилучення з деяких телеканалів, нато-
мість залишаючи сталу частку провладної інформації, створюючи 
ефект зниження кількості політичних новин. 

Важливою гарантією діяльності опозиції як легітимного інсти-
туту є вільний та рівний з представниками більшості доступ до за-
собів масової інформації. Це пов’язано з необхідністю надання їй 
можливості вільно викривати та демонструвати громадськості не-
доліки або порушення у роботі більшості. Наприклад, в Португалії 
конституцією опозиції надається ефірний час на державних радіо 
та телебаченні пропорційно кількості мандатів, а також право на 
відповідь та політичне заперечення політичних заяв уряду; у Фран-
ції щосереди під час дебатів, які транслюють по телебаченню, кож-
на політична група по черзі ставить питання до урядовців на чолі з 
прем’єр-міністром [3]. 

Саме інформаційні технології роблять владу відкритою та прозо-
рою. Це те, що потрібно, аби почати довіряти владі, що дає результат 
у плані підвищення громадянської активності. Отже, інформаційні 
технології можуть слугувати засобом та інструментом для подолання 
кризи довіри. Проте, аналізуючи досліджуваний період, варто зазна-
чити, що цей інструмент не використовується повною мірою, що під-
тверджував характер взаємодії між владою та опозицією.  

У сучасному світі за умов розвитку інформаційних технологій 
щораз більшого значення набувають впливи зростаючого потоку 
інформації. Не кожна соціальна система здатна швидко осмислити 
раціонально чи з використанням певних цінностей нову інформа-
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цію, тому у світі спостерігається формування інтуїтивних соціаль-
них систем, що не завжди пов’язано із реальними змінами умов 
життя [4]. Однак є й певні загрози: подальший розвиток інформа-
ційних технологій може призводити до збільшення розриву між 
реальним світом та віртуальним, що несе постійне і дедалі зро-
стаюче посилення процесу формування інтуїтивних систем і, від-
повідно, загрозу стабільності як у окремих соціальних системах, 
так і в сучасному світі загалом. 

Щодо взаємодії – це досить складне та ємке поняття. Його 
можна вважати взаємообумовленим процесом впливу одних 
суб’єктів на інші, а також керованим процесом реалізації зв’язків. 
Виходимо з того, що взаємодія – це той елемент комунікації, який 
фіксує як обмін інформацією, так і організацію спільних дій.  

Практика свідчить, що суспільство, яке реформується, неодмін-
но вступає в етап, коли невдоволення частини населення тим кур-
сом, що проводиться, породжує не тільки антидемократичні тенден-
ції, але й демократичну опозицію. Взаємодія з цією опозицією по-
требує від влади лояльності, готовності до діалогу з проблем корегу-
вання курсу реформ і реалізації конструктивних альтернатив йому.  

У нашому дослідженні виходимо з того, що під формами 
взаємодії ми розуміємо взаємне інформування зі спектра питань 
щодо певних проблем, політичні консультації, круглі столи, дого-
вори-згоди між партнерами/учасниками, взаємодії між чиновни-
ками та представниками національної/регіональної/місцевої кон-
треліти з метою підвищення ефективності діяльності обох сторін, а 
також досягнення соціального добробуту [5]. Для України співро-
бітництво було б найбільш перспективним видом взаємодії, що до-
зволило б досягти максимально можливого результату. 

Утім, на відміну від більшості розвинутих європейських країн, 
Україна потребує ухвалення закону про політичну опозицію. 
Інституалізація опозиції не лише б визначила її повноваження, але 
й дала б органам держави (як виконавчим, так і судовим) легальні 
прозорі важелі впливу на політичну опозицію. Відсутність відпові-
дного законодавства породжує протидію одне одному, коли з боку 
політичної опозиції застосовуються позапарламентські методи бо-
ротьби з урядом (демонстрації, мітинги, страйки, повстання, виз-
вольний рух) з метою його відставки або повалення. Підтверджен-
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ням цьому є події, які відбуваються досить активно в Україні, по-
чинаючи з листопада минулого року. Спробуємо виокремити серед 
них ті, які вплинули на загальний розвиток України в аспекті 
взаємодії/невзаємодії між владою та опозицією.  

 
Початок та розвиток протистоянь у листопаді 2013 року 
Революція 2013 р., Євромайдан – це національно-патріотичні, 

протестні акції в Україні, передусім, проти корупції, соціальної не-
рівності, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, 
а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики 
України. 

Із самого початку Євромайдан активно підтримувався опози-
цією, яка була проти влади тодішнього уряду Азарова та прези-
дентства Януковича. Опозиційні лідери закликали український на-
род до пікетування на Майдані, до всенародного віча, до імпіч-
менту влади. В. Кличко, О. Тягнибок та А, Яценюк неодноразово 
намагалися усунути конфлікт між владою та протестуючими шля-
хом мирних переговорів. Найчастіше Президент Янукович або від-
кладав переговори, або скасовував їх, або ігнорував взагалі чи не 
давав жодних точних коментарів щодо дій активістів та всього 
Майдану. Також він не йшов на поступки у зустрічах з європейсь-
кими та американськими лідерами, такими як Кетрін Ештон та 
Вікторія Нуланд, Ангела Меркель та Франсуа Олланд [6]. Своїми 
вчинками він ще більше «розпалював» Євромайдан.  

Євромайдан, або Єврореволюція, політичні та суспільні зміни 
в Україні в листопаді 2013 – лютому 2014 р., викликані відходом 
політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого кур-
су на Європейську інтеграцію та подальшою протидією цьому 
курсу. Однією з головних причин протестів стала надмірна кон-
центрація влади в руках Президента В.Януковича та його «сім’ї», 
створення системи управління із ознаками фашизму. 

21 листопада 2013 р. у серці столиці – на майдані Незалежно-
сті почався перший протест як реакція на рішення Кабінету Міні-
стрів України щодо призупинення курсу Євроінтеграції. Першими 
вийшли на майдан студенти, що навчаються у Києві, до них при-
єдналася опозиція, а саме – В. Кличко, О. Тягнибок. А. Яценюк, 
українські артисти, співаки, відомі постаті та журналісти, зокрема, 
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Мустафа Найєм [7].Тодішній Прем’єр-міністр М. Азаров оголосив 
рішення Парламенту про призупинення процесу підготовки про ук-
ладання Угоди між Євросоюзом та Україною. Крім того, Верховна 
Рада України вчасно не ухвалила євроінтеграційні закони (про про-
куратуру, зміни до виборчого законодавства та лікування ув’язне-
них за кордоном), які були умовою підписання Угоди про Асо-
ціацію України з ЄС. Замість цього, український уряд виявив акти-
вну позицію щодо співпраці з Росією та країнами СНД у складі 
Митного союзу [8]. 

Опозиційні фракції у Верховній Раді України почали збір підписів 
депутатів під резолюцією про недовіру Кабінету Міністрів України. 

За словами А. Яценюка, все, що відбувалося в останні роки – 
«спланований сценарій, як продати українську державу і купити 
собі місце «губернатора Малоросії» у складі Російської імперії... 
Особисто Янукович виторгував собі в переговорах з Росією гаран-
тії переобрання на другий президентський термін, нібито зниження 
цін на газ, а також для себе і найближчого оточення близько 20 
мільярдів доларів, половину з яких вони вкрадуть, а другу – витра-
тять на виборчу кампанію, щоб Янукович сфальсифікував резуль-
тат і отримав посаду в 2015 р.», – заявив А. Яценюк. В. Янукович 
зірвав підписання угоди, але «вона буде підписана новим урядом і 
новим парламентом» [9]. 

24 та 29 листопада були проведені найбільш потужні мітинги 
проти В. Януковича на чолі з опозицією. Нараховувалося близько 
150 тис. осіб [10]. Український народ висунув низку вимог до вла-
ди, а саме: відставка уряду М. Азарова; проведення 27 листопада 
сесії, приуроченій до шляху Євроінтеграції, де також мало розгля-
датися питання про звільнення Ю. Тимошенко. У разі невиконання 
цих першочергових вимог, Євромайдан вимагав розпуск діючого 
парламенту та перевиборів. Однією з вимог було підписання 
«Угоди про Асоціацію України та Євросоюзу». У разі не підпи-
сання – імпічмент В. Януковичу. 

Звернення Євромайдану до країн Заходу із закликом – запро-
вадити персональні санкції проти В. Януковича та представників 
його влади з боку Заходу; до керівництва ЄС із закликом – не зачи-
няти Україні двері в Європу, створити умови для підписання Асо-
ціації після зміни влади в Україні. 
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Участь у заходах взяли лідери трьох опозиційних партій, а та-
кож екс-глава МВС Ю. Луценко. Опозиційні лідери проголосили, 
що у Верховній Раді України будуть вимагати дострокових виборів. 

Також до Євромайдану долучилися й інші міста України, орга-
нізувавши власні мітинги. Серед таких міст були, зокрема, Львів, 
Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький, Луцьк, Рівне, Він-
ниця та інші обласні та районні центри України. 

Також українська діаспора провела мітинги в багатьох країнах 
світу: в Італії, США,Франції, Великобританії, Швеції, Австрії, 
Норвегії, Чехії, Латвії, Литві, Канаді, Грузії, Угорщині, Німеччині, 
Швейцарії, Польщі [11]. 

Протидіяли Євромайдану бійці спецпідрозділу «Беркут» шля-
хом використання сили та застосування сльозогінного газу.  

27 та 28 листопада прибічників Євроінтеграції закликали до 
підписання петицій проти уряду М. Азарова та за імпічмент Пре-
зиденту [12]. 

У ніч на 30 листопада відбувся розгін Євромайдану. Бійці за-
стосували силу проти мирних протестантів, більшість з яких були 
студенти. За даними очевидців, які у той час перебували на місці 
подій, було кілька сотень «ягуарівців» та близько 2 тисяч «берку-
тівців» [13]. Десятки людей було поранено. Тоді Михайлівський 
собор надав притулок постраждалим та захистив від нападників. 

Керівник прес-служби управління МВС у м. Києві аргументу-
вав протиправні дії силовиків як наведення порядку у центрі сто-
лиці у зв’язку з підготовкою до новорічних свят. 

Події ночі 30 листопада – кривавий розгін студентського май-
дану – обурили громадськість. Лідери опозиції на Михайлівському 
майдані оголосили план подальших дій, а активісти подали заявку 
на проведення мітингів у центрі Києва. Власне, саме ця подія і 
стала початком революції в Україні.  

 
Розвиток протистоянь у грудні 2013 р. – лютому 2014 р. 
З грудня на допомогу беркутівцям вийшли так звані «тіту-

шки», які чинили безлад та застосували силу щодо мирних мітин-
гувальників.  

Євромайдан продовжував своє існування: люди масово приїж-
джали до столиці на підтримку протесту, цілодобово перебували 
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на головній площі країни, кияни допомагали коштами, ліками, 
теплими речами, продуктами, добровольці організували медичний 
центр, пункти обігріву та харчування.  

Переговори з владою щодо вирішення політичної і економічної 
кризи можливі після виконання Президентом В.Януковичем трьох 
вимог – відставка уряду, притягнення до відповідальності всіх, хто 
виконував незаконні накази і закликав бити людей, звільнення за-
триманих, які брали участь у мирній акції на Майдані. Про це заявив 
голова фракції ВО «Батьківщина» А. Яценюк на брифінгу у Штабі 
національного спротиву. Він наголосив, що після цього повинна бу-
ти процедура політичних переговорів: «Перше – формування нового 
технічного уряду. Друге – програма дій уряду, яка передбачає підпи-
сання Угоди про Асоціацію з ЄС та отримання фінансової допомоги 
від МВФ та європейських інституцій. Третє – це шлях до достроко-
вих президентських і парламентських виборів через внесення змін 
до української Конституції. Це план опозиції» [14]. 

Щонеділі збиралося народне віче. Так, 8 грудня на майдані 
Незалежності відбувся «Марш мільйона» [15]. 

На противагу Євромайдану, у Маріїнському парку було органі-
зовано «Антимайдан» ― так званих прибічників влади Януковича. 

Президент України В. Янукович підтримав ідею проведення 
круглого столу з представниками опозиції. Тим часом заступник 
начальника штабу внутрішніх військ спростував інформацію про 
початок штурму Майдану Незалежності загоном «Беркут». Про це 
було опубліковано на сайті Президента України 9 грудня. «На його 
переконання, такий круглий стіл може стати майданчиком для 
розуміння» [16].  

Запланована зустріч В.Януковича з трьома колишніми Прези-
дентами країни – Л. Кравчуком, Л. Кучмою та В. Ющенком могла 
бути певним кроком до вирішення патової ситуації в Україні; до 
широкого круглого столу за участі опозиції. 

 Раніше всі запрошені на зустріч з В. Януковичем висловлю-
валися на підтримку євроінтеграції України і негативно оцінювали 
дії Президента. 

Тим часом на сайті опозиційної української партії ВО «Батьків-
щина» з’явилося відеозвернення голлівудського актора Джорджа 
Клуні [17], який підтримав українців, які вийшли на Євромайдан. 
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«Коли ви дивитеся на Захід, знайте, що ми відповідаємо вам погля-
дом, повним величезного захоплення». За його словами, американці 
та українці «схожі в прагненні до демократії», яка не може існувати 
в країні, де є політв’язні і придушуються мирні протести.  

Деякі українські ЗМІ повідомили, що вдень 9 грудня бійці 
загону «Беркут» почали штурм майдану Незалежності. Пізніше, 
однак, замначальника штабу внутрішніх військ О. Олещенко спро-
стував цю інформацію, заявивши, що загін «Беркут» лише охоро-
няє громадський порядок [18]. 

У свою чергу, в опозиції заявили, що не підуть на переговори з 
владою без згоди на це учасників Євромайдану та доки силовики 
не будуть виведені за межі Києва.   

Представники опозиції наголошували на необхідності отри-
мання мандату від Майдану для проведення перемовин із В. Яну-
ковичем.  

Зокрема, під час зустрічі 10 грудня В. Януковича з трьома по-
передніми президентами, він заявив, що звернувся до Генпрокуро-
ра В. Пшонки з проханням звільнити тих затриманих мітингуваль-
ників, які не вчиняли «жорстких порушень». Водночас, В. Яну-
кович наголосив, що всі винні у правопорушеннях на Майдані в 
Києві повинні понести відповідальність [19]. 

13 грудня мітингувальники на Євромайдані в Києві дали «ман-
дат» опозиції для участі в круглому столі із владою. Майдан також 
дав мандат на те, аби акції протесту проходили «без крові». У той 
самий час В. Янукович не збирався відправляти уряд у відставку, а 
опозиція попереджала його про наслідки силового розгону. На що 
Президент просив не втручатися Майдан у його пошук з виходу із 
конфліктної ситуації.  

Лідер парламентської фракції Політичної партії «УДАР» 
В. Кличко наголошував, що під час круглого столу влада не пішла 
назустріч опозиції за жодною з вимог. Про це він сказав після засі-
дання круглого столу в Києві «Сьогодні влада не врахувала жодної 
вимоги опозиції. На сьогоднішній день цей круглий стіл був лише 
демонстрацією – «жодного кроку назустріч опозиції». У відповідь 
на питання, що він сказав присутнім на Майдані, В. Кличко зазна-
чив: «Я впевнений, що люди повинні приєднуватися (до акції), щоб 
тиснути на владу, щоб ключові питання були вирішені» [20]. 
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Важко простежити логіку у діях В. Януковича, який начебто 
робив позитивні кроки до вирішення ситуації та налагодження від-
носин з опозицією. Так, по закінченні круглого столу В. Янукович 
запропонував ввести мораторій на будь-які силові дії. Крім того, 
він ініціював Верховній Раді України проголосувати за амністію 
заарештованим під час мітингів.  

Згодом, 25 січня під час третього етапу переговорів, В. Яну-
кович запропонував посаду Прем’єра А. Яценюку, а посаду віце-
прем’єра з гуманітарних питань – керівнику фракції Політичної 
партії «УДАР» В. Кличку [21]. 

Крім того, В. Янукович погодився і на зміну Конституції, а 
також заявив про готовність створити робочу групу для переходу 
до парламентсько-президентської республіки. 

Проте опозиція не прийняла пропозицію очолити уряд країни і 
розділити відповідальність з чинною владою, оскільки країна зна-
ходилася на межі банкрутства.  

Раніше фракція ПАРТІЇ РЕГІОНІВ заявила, що готова під час 
позачергового засідання ВР України проголосувати за відставку 
уряду М. Азарова. Однак є одна умова – лідери опозиції повинні 
прийняти пропозицію Президента і увійти до керівництва Кабміну.  

16 грудня опозиційний народний депутат Г. Москаль попросив 
президента Польщі від імені побитого «Беркутом» польського жур-
наліста звернутися до Міжнародного кримінального суду у Гаазі для 
притягнення до кримінальної відповідальності українських високо-
посадовців, які організували розгін Євромайдану. Про це йшлося 
улисті Г. Москаля до президента Польщі Б. Коморовського [22]. 

На 29 грудня найближчими планами опозиції було – добитися 
покарання для замовників розгону Майдану, побиття журналістів та 
активістів, а також розпочати антикорупційні розслідування проти 
українських урядовців у всьому світі. Про це на Народному віче на 
Майдані у Києві заявив лідер опозиційної фракції ВО «Батьків-
щина» А. Яценюк [23]. 

 5 січня 2014 року заплановано влаштувати Всеукраїнський 
страйк. Спочатку попереджувальний, а згодом – «поки нас не по-
чують» – безстроковий. Про це, виступаючи на майдані Незале-
жності, заявив лідер Політичної партії «УДАР» В. Кличко [24]. 
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Опозиція вимагала негайної відставки міністра внутрішніх 
справ В. Захарченка, ліквідації спецпідрозділу «Беркут» і створен-
ня тимчасової слідчої комісії щодо застосування сили з боку право-
охоронців. Про це заявив лідер «УДАРу» В. Кличко на засіданні 
погоджувальної ради [25]. 

16 січня Верховною Радою України без дотримання належної 
процедури ухвалення нормативно-правових актів було ухвалено 
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про судо-
устрій і статус суддів та процесуальних законів щодо додаткових 
заходів захисту безпеки громадян» [26]. У порядку інформування, 
основні витяги з положень «документа»: 

1. Обмеження руху у колоні транспортних засобів, яке призво-
дить до перешкод. 

2. Обмеження умов проведення масових акцій. 
3. Заборона обігу і використання екстремістських матеріалів. 
4. Встановлення відповідальності за наклеп. 
5. Відповідальність за блокування будівель та споруд. 
6. Заходи з захисту державних службовців та працівників 

правоохоронних органів. 
7. Відповідальність за втручання у роботу державних елек-

тронних інформаційних ресурсів. 
8. Заходи з захисту суддів, їх родичів, членів сім’ї. 
9. Громадське об’єднання, як іноземний агент. 
10. Інформаційні агентства в мережі Інтернет. 
11. Ліцензування операторів та провайдерів, що надають по-

слуги доступу до мережі Інтернет. 
12. Право на обмеження доступу абонентів до сайтів в мережі 

Інтернет. 
13. Укладення договорів на використання sim-карток операто-

рів мобільного зв’язку.  
Ці закони були сприйняті громадянами України як репресивні, 

що неодмінно привело б до диктаторського режиму влади [27]. 
19 січня відбувся штурм на вул. Грушевського [28], а 22 січня 

«Кривавий День Соборності», на якому загинуло п’ять активістів, 
серед яких вірменин С. Нігоян, білорус М. Жизневський, українець 
Ю. Вербицький [29]. 



0  

 68 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(70) 

З 22 січня по 27 січня було захоплено 10 адміністрацій [30]. 
Це, в основному, всі західні ОДА, крім Закарпатської, Чернігівсь-
кої та Полтавської. На Півдні захоплень не було. Черкаську ОДА 
міліція відбила і почала зачистку серед населення. Схоплено і 
ув’язнено близько 56 чоловік. У всіх областях, окрім Донецької і 
Криму, проходили мітинги на підтримку Євромайдану. 

25 січня активісти координованого О.Данилюком руху «Спіль-
на справа» зайняли будівлю Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості на вул. Хрещатик, а 26 січня – будівлю Міністер-
ства юстиції на вул.Городецького, 13 в Києві. 

По всій Україні активно підтримувався Євромайдан. Люди 
скандували на головних площах: «Молодь нації за євроінтегра-
цію!», «Зека геть!» та ін. Також активно звучали гасла національ-
ного характеру «Слава Україні! – Героям слава!», «Слава нації! – 
Смерть ворогам!», «Україна! – Понад усе!». Люди штурмом брали 
ОДА, захоплювали відділи СБУ, знищували пам’ятники Леніну. 
Весь світ підтримував Євромайдан, окрім Росії.  

«Беркутівці» та силовики штурмували Майдан, але активісти 
всією силою оборонялися. На вул.Грушевського було створено 
найбільшу блокаду, де активно використовували коктейлі Моло-
това та каміння, підпалювали шини тощо. 

20 січня відбулися попередні консультації представників 
об’єднання «Майдан» з секретарем РНБО А. Клюєвим, радником 
Президента А. Портновим та міністром юстиції О. Лукаш щодо 
врегулювання політичної кризи.  

«Переговорів не було, були консультації. Ми передали листа з 
вимогами Майдану і вони понесли цього листа В. Януковичу, бо 
вирішує в цій країні лише він», –зазначив Ю. Луценко [31]. 

Обурення людей бездіяльністю влади та двомісячним ігнору-
ванням вимог Майдану довело ситуацію до критичної точки кипін-
ня. Залишалися лічені дні, а можливо, навіть години, коли вирішен-
ня політичної кризи ще можливе шляхом переговорів. А. Яценюк 
наполягав на негайній зустрічі лідерів трьох опозиційних фракцій із 
В.Януковичем  

Після другої зустрічі, яка відбулася 23 січня, лідери опозиції 
повернулися на Майдан, але озвучені ними результати переговорів 
присутні зустріли негативно. Після цього опозиціонери заявили 
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про розширення Майдану. У наступні дні майданівці спорудили 
нові барикади. 

Якщо простежити лінію спроб налагодження комунікації між 
владою та опозицією, то можна помітити й зменшення довіри до 
представників опозиції з боку мітингувальників. Так, зокрема, вже 
21 лютого протестуючі проти влади освистали виступи лідерів опо-
зиції В. Кличка та О. Тягнибока на майдані Незалежності в Києві. 
Виступ кожного з лідерів тривав не більше 2 хвилин, повідомляють 
«Українські новини». О. Тягнибок у своєму виступі повідомив лише 
про 16 загиблих членів Всеукраїнського об’єднання «Свобода» на 
вул. Інститутській у Києві. Ні про які домовленості з Президентом 
В. Януковичем і голосування в Раді він не повідомив, оскільки про-
тестувальники освистували його і кричали «Ганьба!». Від імені 
протестуючих було поставлено ультиматум лідерам опозиції, щоб 
до 22 лютого вони вирішили питання з відставкою В. Януковича, 
інакше активісти підуть у наступ.  

Сотник Самооборони зі сцени Майдану 21 лютого проголосив 
ультиматум, що до 10 ранку 22 лютого Президент має піти геть та 
висловив недовіру до опозиції [32]. 

Лідер Всеукраїнського об’єднання «Свобода» заявив після 
завершення переговорів лідерів опозиції з В. Януковичем увечері 
27 січня: «Частину з тих вимог, які опозиція поставила перед вла-
дою, може бути реалізовано. Але очевидно, що процес перемовин 
буде тривати. Те, чого вдалося досягнути сьогодні, – набагато біль-
ше, аніж було раніше. Але це не те, чого вимагаємо ми як пред-
ставники тих людей, котрі нині стоять на Майдані» [33]. 

У коментарі представникам ЗМІ О. Тягнибок, зокрема, заува-
жив, що багато питань можна буде врегулювати безпосередньо в 
парламенті. Лідер ВО «Свобода» розповів про те, чого було дося-
гнуто під час перемовин із Президентом: «Вони готові голосувати 
за закон про декриміналізацію учасників мирних акцій, про амні-
стію. Відповідно, це включає звільнення всіх затриманих і припи-
нення тих репресій, які поширилися всією Україною. 

Опозиція вимагає від Генпрокурора В. Пшонки негайної 
заяви про закриття всіх 2000 справ проти активістів Майдану. 
Про це під час Народного Віче на Майдані у Києві заявив лідер 
фракції ВО «Батьківщина» А. Яценюк [34]. 
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Лідери опозиції не змогли ні до чого домовитися з Президен-
том В. Януковичем. «Янукович абсолютно неадекватно реагує на 
ситуацію. Все, про що він говорив, – це про те, щоб лідери опозиції 
закликали людей на Майдані припинити протистояння і скласти 
зброю» [35]. Крім того, за словами В. Кличка, В. Янукович заявив, 
що відповідальність за смерті людей лежить на опозиції. 

18–20 лютого 2014 року відбулися криваві події – проти-
стояння на вул.Грушевського, у Маріїнському парку, Європейській 
площі, майдані Незалежності. Внаслідок сутичок мітингувальників 
із силовиками у Києві загинуло понад 100 людей, поранено півтори 
тисячі і 100 вважали зниклими безвісти. «Беркутівці» нещадно 
вбивали активістів, ранили їх та били; працювали снайпери. Зви-
чайно, це викликало масовий протест, і тоді імпічмент Президенту 
був єдиним виходом з кривавих подій уцентрі Києва. В смерті за-
гиблих звинуватили В. Януковича, В. Захарченка та інших про-
владних осіб [36]. 

20 лютого Президент України своїм Указом оголосив 20 лю-
того Днем Жалоби. 

Лідери опозиційних фракцій залишили парламент і вирушили 
на зустріч із Президентом В.Януковичем і міністрами закордонних 
справ Польщі, Німеччини та Франції.  

22 лютого Президент Янукович разом із сім’єю покинув свою 
резиденцію у Києві та вилетів у невідомому напрямі. У Раді визна-
ли недійсність влади Януковича. 

Наразі екс-президент України поданий у міжнародний роз-
шук. Опозиція разом із всенародним віче обрали новий уряд. Пре-
зидентські вибори в Україні відбулися 25 травня 2014 року. Ві-
домо також, що В. Янукович не визнає закінчення свого терміну 
законним [37] та періодично дає настанови українцям з «бра-
тнього» міста Ростов-на-Дону. 

Висновки. Серед прогнозів аналітиків напередодні Майдану–
2013 – посилення та радикалізація опозиції та структур громадян-
ського суспільства як певний запобіжник надто активним діям 
влади, що може спричинити вибух у суспільстві. Напередодні «не-
підписання» Угоди про Асоціацію з ЄС у листопаді 2013 р. сус-
пільство жило за стагнаційним сценарієм, а влада продовжувала 
проєвропейську риторику, у той же час посилюючи контроль над 
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суспільними процесами, для чого задіяла всю судово-правову 
систему. У разі ж остаточного визначення зовнішнього вектора Ук-
раїни, як і прогнозувалося багатьма аналітиками, мали посилитися 
протестні настрої.  

Характеризуючи період взаємодії влади та опозиції, необхідно 
взяти до уваги уроки з недалекого минулого. Проаналізувавши пе-
ріод до Майдану 2013 р., можна стверджувати, що найбільше пору-
шувалися права опозиції на доступ до ЗМІ, на введення публічної 
політичної діяльності та права в Парламенті, що також спрацювало 
у протестних діях. Захист прав опозиції найбільше пов’язували з 
прийняттям законодавчих актів про опозицію та загального рівня 
політичної культури в країні.  

Більшість експертів підтримують законодавче закріплення за 
парламентською опозицією широкого спектра прав і гарантій. На 
відносини між політичними партіями, що зачислюють себе до опо-
зиційних, найбільше впливають інтереси їх фінансових спонсорів, 
збіг чи конфлікт інтересів у боротьбі за владу та конкуренція за фі-
нансові ресурси. Вплив опозиції на прийняття державних рішень 
оцінюється суттєво нижче, ніж вплив ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. Серед 
різних суспільних груп найбільше здатні до самоорганізації сту-
денти та представники малого бізнесу, активісти неурядових орга-
нізацій, представники середнього бізнесу. 

Поразка попередніх опозиційних сил на президентських 2010 р. 
та парламентських 2012 р. виборах свідчить про відсутність реаль-
ного балансу влади у вигляді потужної дієздатної опозиції. Істотно 
впливають на характер діяльності будь-яких опозиційних сил відсу-
тність усталених зв’язків із соціальними групами, слабкість програ-
мово-ідеологічних засад політичних партій, особистісний чинник. 

Безперечно, потужним інструментом глобальних суспільних 
змін, які впливають на діяльність демократичних інститутів, на сьо-
годні є інформаційні технології. Подальше посилення інформаційно-
го розриву може призвести до «виключення» певних верств насе-
лення з процесу політичних комунікацій та автоматично ставить під 
сумнів можливість практичного та ефективного втілення принципів 
«народного суверенітету». Виходимо з того, що політичний розви-
ток визначається як зростання здатності політичної системи присто-
суватися до соціальних умов, які змінюються, за збереження та 
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збільшення можливостей для еліт і рядових громадян виконувати 
свої специфічні функції у справі управління суспільством та дер-
жавою. У зв’язку з цим виокремлюють такі політичні зміни:  

 порушення співвідношення елементів, які забезпечують рів-
новагу системи, не зачіпає основні структури суспільства та влади, 
тобто за зміни лідерів, уряду, окремих інститутів не відбувається 
зміна базових цінностей, норм та способів організації влади; 

 трансформація основних елементів системи, базових інсти-
тутів, норм і комунікації сприяють якісній зміні системи [38, с.12]. 

Ефективність влади безпосередньо залежить від засобів інфор-
маційного обміну, налагодження та підтримки постійних зв’язків 
між її суб’єктами, оскільки неможливо уявити без опосередкова-
них форм спілкування і спеціальних засобів зв’язку між різними 
носіями влади, а також між державою та суспільством. 

Специфіка української опозиції полягає в тому, що за роки не-
залежності України вона стала невід’ємною складовою політичної 
системи. Практично всі провідні політичні сили за цей час встигли 
побувати як при владі, так і в опозиції. 

Інформаційні технології ж здатні допомагати зняттю суперечно-
стей між владою і суспільством, які досить часто відбуваються через 
недостатню інформованість, неможливість отримати інформацію. У 
цьому контексті існує два типи суперечностей. Перший – ідеологі-
чний, коли сторони добре знають позиції одна одної, але мають про-
тилежні погляди. До згоди в такому разі прийти вкрай важко. Другий 
тип суперечностей походить від неповної інформованості. Якщо гово-
рити про взаємодію за лінією «влада-опозиція», то в низці випадків 
незадоволеність формується через неповне або неправильне розумін-
ня мотивів або наслідків рішень, що приймаються.  

Неврахування, ігнорування владою інтересів великих соціаль-
них груп загрожуватиме нестабільністю в суспільстві та такими 
формами участі опозиції у політичному житті, як повстання, 
майдани та революції. 

Грамотне використання інформаційних технологій, прозорість 
процесу обговорення й ухвалення рішень можуть знімати супере-
чності, що виникають. Використання інформаційних технологій 
здатне вивести на новий рівень не лише якість і терміни надання 
державних послуг, але і відкритість влади. 
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Необхідним є формувати нову силу з людей, які мають су-
часну європейську освіту і власні погляди на структуру та систему 
організації влади. Україна потребує нових ідей і нових людей у 
політиці. 

Головне ж завдання політичних опонентів полягає в тому, щоб 
таки знайти спільний знаменник виходу з кризи й протистояти 
зовнішнім і внутрішнім викликам, здатним «проковтнути» державу.  
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Дмитро Ткач 

 
ВЛАДА ТА ОПОЗИЦІЯ В УГОРЩИНІ – 
ЗМІНА ОБЛИЧ ЧИ ЗМІНА КУРСУ? 

 
У статті розкривається взаємодія між владою та опозицією 

за роки існування демократичної Угорщини. Автор аналізує гене-
зис становлення та розвитку багатопартійної системи в Угор-
щині як запоруки створення стабільної політичної системи в 
країні. У статті наголошується, що нова політична система, за-
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снована на збалансованості всіх гілок влади, стабільна, а опозиція 
діє здебільшого конструктивно та цивілізовано.  

Ключові слова: влада, опозиція, багатопартійна система, по-
літичне структурування угорського суспільства. 

D.Tkach. Power and opposition in HUNGARY – change of 
persons or course-changing?. This article deals with the interaction 
between the government and the opposition during the years of 
democratic Hungary existence. The author analyzes the genesis of 
multiparty system formation in Hungary as a prerequisite for the 
establishment of a stable political system in the country. The article 
emphasizes that the new political system based on the balance of all 
branches of power, is stable, and the opposition operates mostly 
constructive and civilized. 

Key words: authority, opposition, multiparty system, the political 
structuring of Hungarian society. 

 

Спочатку коротка довідка. Угорщина (угор. Magyarország) – дер-
жава в Центральній Європі з населенням понад 10 мільйонів осіб. Стол-
ицею держави є місто Будапешт. Державна мова – угорська. Унітарна 
держава, парламентська республіка. Більшість вірян є католиками. 

Межує зі Словаччиною на півночі, Україною – на північному 
сході (спільний кордон 105 км), Румунією – на південному сході, 
Сербією та Хорватією – на півдні, Словенією – на південному за-
ході і Австрією – на заході. 

З 1999 року член НАТО, з 2004 – ЄС. 
Угорщина за досить короткий історичний період часу зуміла ус-

пішно здійснити перехід від тоталітарної до демократичної держави. 
Система угорської влади забезпечує функціонування всіх гілок вла-
ди на засадах демократичної, правової держави. Влада в країні за ці 
роки переходила від більшості до опозиції і навпаки, однак задекла-
ровані ще в 1989 році головні принципи побудови нової Угорщини 
залишалися незмінними. Тому не випадково країна однією із 
перших у Центральній та Східній Європі стала членом НАТО та ЄС.   

Саме у цьому контексті особливо важливого значення набу-
вають наукові розвідки взаємовідносин політичної влади та опози-
ції в Угорщині, розкриття суті їх спільних підходів та суттєвих роз-
біжностей у процесі розбудови держави на основі демократії та 
ринкової економіки. Це і є основною метою нашого дослідження. 
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Аналіз актуальних праць і публікацій політологів та істориків 
України свідчить про те, що впродовж останніх років зростає кіль-
кість наукових досліджень із питань трансформації угорського по-
літичного режиму. Ґрунтовними є наукові видання вчених Інсти-
туту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, 
зокрема праці Ф. Рудича, де здійснено порівняльний аналіз тран-
сформації політичних режимів у країнах ЦСЄ. Найбільш вагомими 
політологічними публікаціями з цієї проблематики є колективна 
монографія «Україна в сучасному геополітичному просторі: теоре-
тичний і прикладний аспекти» [1]. Досить детально розглянуті ці 
питання в монографії Д. Ткача «Сучасна Угорщина в контексті 
суспільних трансформацій» [2]. Логічним продовженням вивчення 
цієї тематики стали політологічні студії Є. Кіш, яка розглядає змі-
ни у політичному режимі Угорщини у контексті євроінтеграції [3]. 
Свій внесок у дослідження згаданої проблематики зробив А. Голо-
вач у своїй роботі «Зміна політичної системи Угорщини в 1990–
1994 роках» [4]. Утім, нині вкрай важливим виявився комплексний 
історико-політологічний підхід до аналізу взаємодії влади та 
опозиції в Угорщині в умовах поглиблення та поширення євроінте-
граційного процесу. Саме це завдання автор спробує реалізувати у 
цій статті. 

Розпочати дослідження взаємовідносин політичної влади та 
опозиції в Угорщині через порівняльний аналіз їх підходів до вну-
трішньої та зовнішньої політики держави варто із розгляду стано-
влення та розвитку у країні багатопартійної системи.  

Ключовим елементом розбудови майбутньої демократичної 
правової держави в постсоціалістичній Угорщині реформатори ви-
значили створення багатопартійної системи.  

На формування й розвиток нової багатопартійної системи в 
Угорщині суттєво вплинули окремі інституціональні фактори. По-
перше, деяка кількість населення поділяла ідеологічні позиції со-
ціалістичного режиму або була пов’язана з його організаційними 
та матеріальними ресурсами, тож стала базою для партій лівого на-
пряму. По-друге, масові рухи за демократію, що набули значного 
розвитку в середині 1980-х років, зумовили створення різномані-
тних партій наприкінці 80-х. По-третє, реанімація так званих істо-
ричних партій, які де-юре не були розпущені чи заборонені, але де-
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факто перестали існувати наприкінці 1940-х років. По-четверте, на 
формування і розвиток багатопартійної системи парламентсько-
президентської республіки серйозно вплинули вибори до Дер-
жавних зборів УР – надзвичайно потужний стимул для створення 
політичних партій.  

Усе це дало змогу вже на початковому етапі становлення демо-
кратичного суспільства (1989–1990) в Угорщині створити 65 партій, 
які репрезентували практично весь традиційний політичний спектр. 
Серед них угорські вчені-політологи виокремлюють такі напрями: кон-
сервативно-лівий, соціалістичний, соціал-демократичний, соціал-лі-
беральний і радикально-демократичний, правоцентристський, народно-
демократичний та консервативно-правий, християнський [5, с.212]. 
Певна річ, що до 2013 р. деякі політичні партії зникли з політичної 
арени Угорщини, але основні партії, сформовані наприкінці 80-х ро-
ків – Угорський демократичний форум (УДФ), Союз молодих де-
мократів (ФІДЕС) – Угорський громадянський союз (ФІДЕС – УГС), 
Угорська соціалістична партія (УСП), ХДНП до сьогодні зберегли 
провідні позиції і вплив на суспільство. 

Сучасна угорська політична палітра має такий вигляд:  
Національно-консервативні сили. Консерватизм в Угорщині 

невіддільний від національної ідеї. Під час зміни режиму 1990 р. 
основною силою цієї групи був Угорський демократичний форум 
(УДФ), який зміг створити собі імідж «спокійної сили» [6, с.121] та 
здобути перемогу на виборах до Державних зборів країни. Але вже 
на виборах 1994 р. партія не змогла здобути й половини голосів по-
рівняно з попередніми виборами. УДФ не оговталася і до сьогодні і 
практично перебуває на узбіжжі політичного життя.  

У той час як малі праві партії боролися між собою за голоси 
виборців, під прапором об’єднання правих сил був організований і 
поступово набирав сили ФІДЕС. Згодом ця партія додала до своєї 
назви також «Угорська громадянський союз» (УГС). Користу-
ючись політичним моментом, партія на виборах 1998 р. змогла 
привернути до себе голоси виборців християнсько-консервативних 
сил, незадоволених розрізненістю їхніх партій, а також голоси ви-
борців Союзу вільних демократів, які були незадоволені фактом 
участі їхньої партії в попередній урядовій коаліції під проводом 
соціалістів. Ставши 1998 р. основною партією урядової коаліції, 
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керівництво ФІДЕС–УГС активно здійснювало політику, спрямо-
вану на створення сильної політичної правої сили, яка б об’єднала 
розрізнені партії правого крила, що поступово втрачали свій вплив. 

Повною мірою керівництво ФІДЕС–УГС скористалося про-
вальною політикою соціалістів і на виборах 2010 року отримали 
262 мандати із 386 та таким чином має конституційну більшість у 
Державних зборах.  

Партії політичного католицизму.. В Угорщині з 90-х років це 
партійне угруповання представлене єдиною самостійною політи-
чною партією – Християнсько-демократичною народною партією 
(ХДНП). На виборах 1990 р. завдяки поміркованій виборчій рито-
риці партія здобула достатньо голосів, аби увійти до складу коалі-
ційного уряду. Таким чином, ХДНП протягом двох парламентсь-
ких циклів була парламентською, протягом наступних двох – поза-
парламентською партією. На виборах 2010 року партія створила 
блок із ФІДЕС – УГС та знову увійшла в парламент.  

Угруповання аграрних партій. За зміни режиму відновлена 
Незалежна партія дрібних господарів уміло використала давню ту-
гу колективізованого селянства за власною землею. У 1998 р. пар-
тія під керівництвом Й.Тордяна мала найкращий виборчий резуль-
тат, виборовши майже 14 % голосів. 

Невдала участь партії в коаліційному уряді з молодими демо-
кратами, внаслідок якої лідер партії вийшов зі складу уряду, гли-
бока аграрна криза та постійні внутрішньопартійні суперечки при-
звели до найгіршого виборчого результату партії 2002 р. Очевидно, 
цій партії досить складно буде у майбутньому залишитися  пар-
ламентською. 

Угруповання ліберальних партій. На рубежі 1989–1990 рр. Союз 
вільних демократів (СВД) ступив на політичну сцену як радикальна 
партія з метою докорінно змінити існуючий режим. На перших двох 
вільних виборах Союзу вдалося завершити виборчі перегони на дру-
гому місці, здобувши близько 20 % голосів. У 1990 р. основну роль 
відіграла радикальна програма, спрямована на зміну режиму, та 
антикомуністична риторика.  

Унаслідок виборів 1994 р. утворилась урядова коаліція УСП–
СВД. Створення цієї коаліції мало далекосяжні наслідки для СВД. 
Вільні демократи на виборах 1998 р. втратили близько 2/3 своїх 



0  

 80 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(70) 

виборців, що пояснюється низкою попередніх невдач. Головним 
«гріхом» СВД був сам факт створення коаліції з посткомуністи-
чною УСП, тому більшість попередніх виборців СВД проголосу-
вала за ФІДЕС – УГС.  

У 2002 р. популярність партії коливалася навколо критичної 5-
відсоткової позначки. На виборах 2010 року СВД дістала незадо-
вільний результат і не попала до парламенту. 

Партії лівого спрямування. Як уже зазначалося, восени 1989 р. 
Угорська соціалістична робітнича партія (УСРП) на своєму жов-
тневому з’їзді перетворилася на Угорську соціалістичну партію. На 
перших вільних виборах вона здобула лише 8,54 % голосів і посіла 
третє місце. Однак уже на наступних виборах 1994 р. УСП здобула 
більше половини голосів виборців і перемогла у виборчих перего-
нах. Підсумки виборів 2002 р., на яких УСП здобула 42 % голосів, 
свідчать про те, що партії вдалося вийти за межі традиційного кола 
свого електорату і прихилити на свій бік тих виборців, які бажали 
усунення ФІДЕС – УГС від влади. Соціалісти перебували при владі 
два парламентські цикли у 2002 та 2006 роках. Але грубі помилки 
у внутрішній політиці, непродумані дії уряду Ф.Дюрчані привели 
до гучної поразки партії на виборах 2010 року. УСП отримала 
лише 59 мандатів, це втричі менше, ніж було у 2006 році. 

Крайньоправе партійне угруповання. У  2003  році групою право-
радикально налаштованих студентів гуманітарного факультету   Бу-
дапештського університету і вихідцями з націоналістичної Партії 
справедливості і життя була створена « Партія за кращу Угорщину », 
скорочено «йоббік».    У назві партії використовується гра слів:  слово  
«йоббік»  в угорській мові має два значення  — «кращий »  і  «правий » .  
 Партія визначає себе як радикальна і національно-консервативна,  
рекламуючи своє гасло  «Угорщина належить угорцям» .    Незалежні 
спостерігачі класифікують її як ультраправу, партія активно викори-
стовує антициганську,   антисемітську і антиімігрантську риторику. 

У  2009 року    партія  «йоббік» пройшла до Європарламенту,  на-
бравши майже   15%  голосів, і провела у депутати   3  своїх членів.  На 
парламентських виборах 2010 року партія отримала 47 мандатів і 
зайняла третє місце. 

Підсумовуючи аналіз формування та розвитку багатопартійно-
сті в Угорщині, можна дійти таких висновків.  
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Протягом трансформаційного періоду в країні відбувся успі-
шний перехід від однопартійної до багатопартійної системи. Успі-
шний процес політичної структуризації суспільства яскраво видно 
на тому прикладі, що під час виборів 2002 р. два найбільші виборчі 
блоки (УСП, з одного боку, та ФІДЕС – УГС й УДФ – з другого) 
здобули понад 90 % голосів виборців, тоді як на виборах 1990 р. 
такої підтримки не отримали навіть перші п’ять парламентських 
партій разом узятих. Таким чином, фактично відбувається поступо-
вий і природний перехід до двополюсної системи. 

Створення двох зазначених політичних полюсів, які ввібрали 
більшу частину електорату колишніх провідних партій, відбулося 
протягом незначного відтинку часу. Досвід попередніх шістьох 
парламентських виборів засвідчив тенденцію до гомогенізації 
електорату на всій території Угорщини: регіональні відмінності в 
результатах виборів ставали дедалі менш значними. У той же час 
на правому електоральному полюсі з’явилася « Партія за кращу 
Угорщину», діяльність якої є правонаціоналістичною з елементами 
фашистської ідеології.  

Процес створення багатопартійної системи в країні практично 
завершився. Звичайно, це не виключає появи на політичній арені 
нових партійних формувань, але їм буде досить складно здобути 
такий авторитет у суспільстві, щоб реально конкурувати з суча-
сними парламентськими партіями. 

Одним з основних досягнень нової політичної системи Угор-
щини є те, що жодного разу не було призначено позачергових пар-
ламентських виборів. Попередні п’ять скликань Національних збо-
рів (1990, 1994, 1998, 2002, 2006) відпрацювали повний цикл. Хоча 
Конституція Угорщини передбачає надзвичайно складну процеду-
ру розпуску парламенту, але за всі ці роки не виникало такої си-
туації, яка б робила цю проблему актуальною, адже жодного разу 
питання розпуску парламенту серйозно не поставало на порядку 
денному політичного життя країни.  

Чим цікавий угорський досвід для України? Насамперед тим, 
що в Угорщині за досить короткий в історичному сенсі період вда-
лося політично структурувати суспільство і на цій основі розбу-
дувати демократичну державу з ринковою економікою. 
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За більш ніж дванадцять років партії в Угорщині перетвори-
лися на потужний фактор як внутрішньої, так і зовнішньої полі-
тики. Від того, як партійна коаліція, що перебуває при владі, вирі-
шує соціально-економічні проблеми в країні, як відстоює інтереси 
держави на міжнародній арені, залежить авторитет її партій, уподо-
бання електорату. Гасло «більше реформ» змінилося на бажання 
населення бачити стабільну і ефективну владу, зусилля якої спря-
мовані на розв’язання повсякденних соціальних проблем кожного 
члена суспільства. 

З перших років розбудови нової Угорщини у політичному житті 
держави сформувалися владна коаліція та опозиція. Як правило, ко-
ли до влади приходили право-консервативні сили, то опозиційними 
до них ставали ліво–ліберальні коаліції. Політико–ідеологічний про-
цес у сучасній Угорщині докорінно відрізняється від ситуації пер-
ших десяти років побудови нової держави. З угорської політичної 
мапи практично зникли угруповання ліберальних та аграрних 
партій. Вельми зменшився вплив у суспільстві партії лівого спряму-
вання. Значно посилили свої позиції національно-консервативні си-
ли та крайньоправі партійні угруповання. Цей процес проходив по-
ступово, розпочинаючи з 2002 року. На виборах до Державних збо-
рів у цьому році соціалісти набрали 46 % голосів, ФІДЕС – УГС – 
43,6 %, СВД – 5,2 %, УДФ – 2,3 %, незалежні – 2,9 % [7]. 

Соціалісти утворили коаліцію з вільними демократами, отри-
мали більшість у ДЗ, що дало їм змогу створити уряд на чолі з 
П. Медьєші – видатним угорським політиком та економістом. Новий 
прем’єр-міністр запропонував Угорщині амбітну програму модерні-
зації економіки, нові стандарти у соціальній сфері. Попри те, що йо-
го діяльність як керівника уряду була успішна, у жовтні 2004 року 
через черговий політичний скандал, спровокований партнерами по 
коаліції вільними демократами, Медьєші пішов у відставку. 

Новим прем’єр-міністром Угорщини став сорокатрирічний  Ф. 
Дюрчань. Колишній перший секретар Ліги комуністичної молоді 
(KISZ), економіст за фахом. У свою першу каденцію новий керів-
ник уряду продовжував курс, започаткований П. Медьєші, що при-
несло реальне покращення стану економіки, соціальної сфери. 
Дюрчань проявив непересічні здібності лідера і за популярністю 
перевершив харизматичного главу ФІДЕС–УГС В. Орбана. 
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Не випадково, що на виборах до Державних зборів 2006 – 2010 
року соціалісти набрали 49,2 % голосів, ФІДЕС–УГС – 36,4 %, 
ХДНП – 6 %, СВД – 4,7 %, незалежні – 3,7 % [7, с.221]. 

Природно, що Дюрчань знову очолює коаліційний уряд, який 
УСП створила разом із СВД. Але свою другу каденцію молодий 
прем’єр – міністр провалив повністю. Чому це сталося? Він відзна-
чався надзвичайною впевненістю у своїй компетентності, таланті, 
обдарованості. Керувався суто внутрішніми чинниками – надання 
собі ролі доленосця, переконаного у власній геніальності.  

Дюрчані був яскравим прикладом авторитарної моделі взаємо-
дії лідера і групи. Він як лідер одноосібно детермінував спосіб 
прийняття рішення, жорстко вимагав від підлеглих повного підпо-
рядкування. У разі якогось супротиву різко критикувати підлеглих 
і застосовував до них серйозні санкції, аж до звільнення з посади. 
Його ставлення до колег по уряду залежало не від результатів їх-
ньої діяльності, а від особистих симпатій. 

Спостерігачі вказували на схильність Дюрчаня до надмірно 
різких і необачних заяв. 17 вересня 2006 року був опублікований 
запис виступу прем’єр-міністра на закритому урядовому засіданні. 
Дюрчань признавався, що керівництво країни обдурювало грома-
дян, щоб перемогти на виборах, і приховувало інформацію про 
реальний стан угорської економіки. Прихильники опозиції від-
реагували на це масовими акціями протесту і безладами і зажадали 
відставки Дюрчаня, проте прем’єр-міністр відмовився залишити 
свою посаду. 

Дюрчань пішов у відставку у березні 2009, ображений на всіх, 
і, у першу чергу, на угорський народ, який не оцінив його постать 
«рятівника нації». 

Складно недооцінити ту шкоду, яку молодий прем’єр-міністр 
завдав соціалістичній партії, авторитет якої під кінець десятиріч-
чя різко впав. І хоч новий керівник уряду Г. Байнаї зробив багато 
для нейтралізації цього негативу, соціалісти на виборах 2010 року 
зазнали нищівної поразки. Таким чином на виборах до Держав-
них зборів у 2010 році соціалісти набрали 12,4 % голосів, ФІ-
ДЕС–УГС – 58,5 %, ЙОББІК – 11,1 %, ХДНП – 9,6 %, незалежні – 
8,3 % [7, с.233]. 
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В угорському суспільстві перемогли партії з національно-кон-
сервативною, крайньоправою та політично католицькою ідеоло-
гіями. Разом вони набрали 79,6 %.  

Щоб зрозуміти, чому це трапилося, вернемося до виборів до 
Європарламенту 2009 року. У декількох країнах ЦСЄ, зокрема в 
Словаччині, Румунії, Болгарії, Чехії та Угорщині, місця в ЄП отри-
мали праворадикальні партії з антиєвропейською, антицигансько, 
антиєврейською, часто відверто расистською ідеологією. І хоча, як 
вважає прес-секретар ЄК Йоханнес Лайтенбергер, про загальну 
тенденцію говорити не варто, оскільки «радикали набрали голоси в 
одних країнах і втратили в інших. І що це природно в умовах еко-
номічної кризи і непростої ситуації в Європі» [8]. У першу чегу, 
турбує те, що з кожним роком праворадикальна ідеологія знахо-
дить все більше прихильників серед населення регіону. 

Але вернемося до Угорщини. Ще при правлінні соціалістів ра-
дикальна права партія ЙОББІК почала завойовувати угорський 
електорат. Ця правонаціоналістична партія у основоположних до-
кументах, виступах її лідерів, пропагандистській роботі використо-
вує антициганську, антисемітську і антиіммігрантську риторику. 
Партія брала активну участь в антиурядових демонстраціях у 
вересні–жовтні 2006 р. На парламентських виборах 2006 року на-
брала менше 2 % голосів і в національний парламент не пройшла. 
У 2007 р. було створено воєнізоване крило партії – «Угорська гвар-
дія», що використовує уніформи та символіку, які нагадують угор-
ських нацистів – нілашистів. Хоч «Гвардію» заборонили в липні 
2009 р., її представники продовжують нападати на циган, китайців, 
вихідців з африканських країн[9]. Головне гасло ЙОББІК – «Угор-
щина для угорців», вони також виступають проти засилля іно-
земного капіталу і корпорацій. 

Лідери ЙОББІКа підтримали російську анексію Криму та ви-
магали від України віддати Закарпаття Угорщині  

Чому ж зростає популярність праворадикалістів в Угорщині? 
Після вступу Угорщини в ЄС в 2004 р. різко збільшився тиску 
Спільноти і міжнародних фінансових інститутів на Будапешт з ме-
тою знизити дефіцит бюджету, а це скорочення соціальних програм, 
зменшення витрат на утримання державного апарату і т.п. Додали 
оливи в вогонь  внутрішні чинники, а саме – негативні наслідки нео-
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ліберальних економічних перетворень і зростання незадоволення 
діями уряду щодо скорочення витрат на соціальні програми. На 
думку угорського політолога Л. Палати, потенціал розвитку ради-
кальних правих сил існував в Угорщині з 1990-х рр., коли Йожеф 
Тордьян, лідер Незалежної партії дрібних власників, міністр сільсь-
кого господарства в уряді В. Орбана 1998–2002 рр., відкрито висло-
влювався за ідею «Великої Угорщини» і повернення країні тери-
торій, анексованих Тріанонським мирним договором 1920 р. [10]. 

Згадаймо також заяву, яку зробив у 1990 р. прем’єр-міністр 
Угорщини Й. Анталл про те, що він «за духом» є прем’єр-міністром 
15 мільйонів угорців в усьому світі (при населенні країни 10,5 міль-
йонів). Така заява викликала особливе обурення в сусідніх країнах.  

У 1998 р. до влади приходить правоцентристська ФІДЕС – 
УГС на чолі із В. Орбаном. Партія прагне свої праві ідеї впро-
вадити в життя, знову залунали заклики до угорської ідентичності, 
захисту прав угорців, які проживають за кордоном, надання їм 
подвійного громадянства і т.п. Такі дії угорського уряду викликали 
критику з боку практично всіх сусідніх країн, особливо Румунії та 
Словаччини. 

Усі праві партії Угорщини, до яких, безумовно, належить і 
ФІДЕС – УГС, ідеологічно пов’язують себе з правлячим перед 
Другою світовою війною режимом Хорті й ідеєю величі Угор-
щини. Ідея вороття в лоно материнської нації всіх співвітчизників, 
які проживають в Румунії, Словаччини, Хорватії, Сербії, Словенії 
та Україні, втілилася в реальну політику уряду В. Орбана. При цьо-
му розуміючи, що сьогодні перерозподіл територій є нереальним, 
угорські можновладці ухвалили такі закони, які дають членам 
угорських меншин в інших країнах додаткові права – включаючи 
автоматичне право стати громадянами Угорщини. 

У Європі у багатьох спостерігачів викликають занепокоєння 
дії уряду В. Орбана, які межують на грані авторитарних, заміша-
них на націоналістичному підґрунті, а саме: 

– прийняття спірного нового закону про медіа, що вимагає від 
ЗМІ «збалансованого» подання матеріалів, – причому, їх «збалан-
сованість» оцінює комітет, в якому переважають представники 
правих партій;  
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– обмеження повноважень Конституційного Суду, у тому чи-
слі щодо питань, пов’язаних з національними меншинами, що про-
живають в Угорщині;  

– активна робота з видачі угорських паспортів усім угорцям, 
які проживають за межами Угорщини (близько 4 млн. чоловік), що 
створює проблеми як у середині країни, так і в стосунках із сусі-
дніми державами; 

– прийняття нової Конституції з потужними націоналісти-
чними елементами; 

– розпуск надзвичайно важливого бюджетного комітету і замі-
на його новим комітетом з обмеженими повноваженнями (це також 
потрібно для фінансування вищезазначених програм); 

– заяви що Угорщина – це наступна Греція; 
– тиск на Національний банк Угорщини, щоб повністю підпо-

рядкувати його діяльність уряду; 
– оголошення метою своєї економічної політики зростання 

економіки вище 5 % до 2014 року за рахунок зниження прибутко-
вого податку на особисті і корпоративні доходи (16 % і 10 %, від-
повідно) на користь багатих, верхівки середнього класу, малого та 
середнього бізнесу [11]. 

Ще далі пішло керівництво партії ЙОББІК, яка проголосила, 
що «закордонні території, населені угорцями, є частинами єдиної 
захищеної угорської економічної зони». І, відповідно, вимагає від 
уряду В.Орбана конкретних дій щодо забезпечення цієї декларації. 

Підсумовуючи аналіз політико-ідеологічного процесу в Угор-
щині на сучасному етапі, можна дійти таких висновків.  

Протягом трансформаційного періоду в країні відбувся успі-
шний перехід від однопартійної до багатопартійної системи. На 
початку 90-х років до влади прийшли національно-консервативні 
сили, які поставили собі за головну мету духовне відродження 
угорської нації в межах «Великої Угорщини». Однак їх зусилля 
через брак коштів, складну економічну ситуацію перехідного 
періоду були марними. 

Терези суспільної довіри перехилилися в бік лівих сил. Однак 
УСП не змогла утримати владу, переконати електорат у своїй 
спроможності поміняти життя населення на краще. 
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У 1998 році уряд знову очолили праві. Тепер вже ФІДЕС –
УГС. На порядок денний виносилися ті самі лозунги та декларації, 
що були при уряді Й. Анталла. Національно-консервативна ідеоло-
гія стала державною і уряд витрачав величезні фінансові, кадрові 
ресурси для її впровадження у життя. При цьому багато передви-
борних обіцянок, у тому числі, у соціальній сфері, залишилися не 
виконаними. 

На початку ХХІ сторіччя на угорську політичну арену, як го-
ловні гравці, знову виходять ліві. Але світова криза, помилки керів-
ництва уряду і, в першу чергу, авторитаризм Ф. Дюрчані, призво-
дить до катастрофічного зменшення довіри до соціалістів. Опозиція 
навпаки завойовує все більше і більше прихильників серед елек-
торату, вплив правонаціоналістичної ідеології на населення країни 
зростає, чому сприяло також і членство країни в НАТО та ЄС.  

Чергові вибори до ДЗ Угорщини в 2010 році приводять до 
влади близько 80% представників правих партій. Уряд В.Орбана 
знову вертається до національно-консервативної ідеології. І хоч 
його дії викликають гостру критику всередині ЄС, угорські керма-
ничі свою генеральну лінію не збираються міняти. Цікавим є і те, 
що попри соціально-економічні негаразди населення країни про-
довжує і далі підтримувати В.Орбана і його уряд. А авторитет 
соціалістів зростає дуже повільними темпами. 

6 квітня 2014 року в Угорщині відбулися парламентські 
вибори. Проходили вони відповідно до значно модифікованого за-
кону про вибори, який був прийнятий Державними зборами восени 
2012 року. За новим законом майже вдвічі скоротилася кількість 
депутатів. Було в угорському парламенті 386 депутатів (176 були 
обрані в одномандатних округах, 210 – за партійними списками). У 
2014 році скоротилася кількість депутатів до 199 (106 – одноман-
датні, 93 – списки). Відповідно, збільшилася і територія округу, від 
якої обирається депутат. Округи повністю переділені. І сьогодні, 
наприклад, до тих районів, де були досить сильні позиції соціалі-
стів чи лібералів, додалися території, які традиційно підтримують 
консерваторів, тобто правлячу партію ФІДЕС –УГС. 

Є ще кілька пунктів виборчого законодавства, які ускладнили 
завдання опозиції і відкрили дорогу для чинної урядової коаліції. 
Серед них – збільшення терміну виборчої тиші до 8 днів, коли 
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заборонена публікація будь-яких результатів соціологічних до-
сліджень. 

Новий закон заборонив використовувати для виборчої кам-
панії приватні ЗМІ та Інтернет, дозволяючи користуватися тільки 
безкоштовними площами в державних виданнях. Тривалість самої 
виборчої кампанії скоротилася до 50 днів. З урахуванням збільше-
ної території округів це дало безумовні переваги чинній владі. 

Є ще один пункт, який збільшив шанси правлячої коаліції. 
Новий закон дозволив брати участь у виборах угорцям зарубіжжя, 
а це 2,5 млн людей. Для цього потрібно лише зареєструватися в 
Національному виборчому бюро (технічний орган), заповнити спе-
ціальний бланк і не пізніше, ніж за 15 днів до початку голосування, 
його надіслати.  Як відомо, уряд В. Орбана зробив досить багато 
для своїх земляків з сусідніх країн і більшість із них голосували за 
партію ФІДЕС –УГС. 

Вплинули на результати виборів і чвари у лавах опозиції. Лі-
дери кожної із лівих партій претендували і претендують тільки на 
роль керівника уряду і ніхто із них не бажав та й не бажає відда-
вати цю позицію товаришу по майбутній коаліції. 

Унаслідок наведеного вище, правляча угорська партія ФІДЕС 
прем’єр-міністра Віктора Орбана змогла утримати конституційну біль-
шість у новому складі Державних зборів (парламенту), отримавши на 
виборах 6 квітня 2014 року 133 депутатські мандати (66,83 %).  

Згідно з остаточними даними ліволіберальному блоку на чолі з 
Угорською соціалістичною партією Атілли Мештерхазі в новому 
парламенті дісталося 38 місць (19,1 %), праворадикальній партії 
ЙОББІК – 23 місця (11,56 %), а «зеленим» – 5 мандатів (2,51 %).  

В округах ФІДЕС здобула переконливу перемогу, її кандидати 
отримали 96 місць, віддавши лібералам лише 10 мандатів. 

За партійними списками за ФІДЕС проголосувало 44,46 %. За 
ліволібералів голоси віддали 26,02 % виборців, а за ЙОББІК – 
20,57 %, Партія «зелених» з результатом у 5,27 % також подолала 
5 % бар’єр і отримала представництво в Державних зборах п’ятьма 
депутатами. 

Національні меншини також делегували до парламенту своїх 
представників, але без права голосу. Всього в новому парламенті 
представлено 13 народностей, що проживають на території Угор-



 

 89 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

щини: болгари, греки, хорвати, поляки, німці, вірмени, цигани, 
румуни, русини, серби, словаки, словенці та українці [12]. 

Явка на цих парламентських виборах виявилася рекордно 
низькою з 1998 року. На виборчі дільниці прийшли 60,48 %. Міні-
мальний поріг явки на виборах був у цьому році скасований. 

Результати виборів ще раз підтвердили, що позиції правлячої 
коаліції досить сильні. Більшість населення підтримало правокон-
сервативний курс уряду Віктора Орбана. Так що з впевненістю 
можна стверджувати, що ці вибори не принесли суттєвих змін у 
політичне життя Угорщини. 

Логіка викладеного в цій статті потребує певних узагальнень, 
зокрема й зв’язку з темою статті, а саме: «Влада та опозиція в 
Угорщині – зміна облич чи зміна курсу?». 

Більшість прем’єр-міністрів були досить жорсткими та безжалі-
сними до свого оточення. Якщо в того чи іншого міністра виникав 
сумнів у правильності політики, що проводилася главою уряду, його 
відправляли у відставку. Зазначимо при цьому, що можливості кад-
рових перестановок, особливо в Й. Анталла, В. Орбана та Ф. Дюр-
чані, були дуже обмежені. Перехідний період у житті угорського 
суспільства, може, й потребував саме таких жорстких рішень, однак 
практика диктату однієї особи стосовно кадрових рішень заходить у 
суперечність з прагненням розбудови в Угорщині правової держави.  

Ті ж прем’єр-міністри, які сповідували демократичні прин-
ципи керівництва – П. Медьєші, Г. Байнаї – створювали потужну 
команду однодумців, з якою досягали вагомих результатів у полі-
тичному та економічному житті Угорщини. Однак інтриги всере-
дині коаліції, супротив опозиції не дали їм змогу довести до кінця 
заплановане. 

На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що роз-
роблений і реалізований в Угорщині політичний механізм зміни 
влади парламентським шляхом повністю себе виправдав. Нова по-
літична система, заснована на збалансованості всіх гілок влади, 
стабільна, а опозиція діє здебільшого конструктивно та цивілізо-
вано. Уряди хоч і змінюються, але незмінним залишається бажання 
угорців будувати свою державу на основі верховенства права, де-
мократії та поваги до прав людини. 
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Досвід Угорщини цікавий і для України саме через посилення  
національно-консервативної ідеології в нашій державі. У той же 
час, через російський фактор, регіональні відмінності у свідомості 
населення України, недостатню національну самоідентифікацію, 
на нашу думку, рух правих сил не буде мати значного впливу на 
політико-ідеологічний процес у нашій державі у найближчі роки. 

 
_______________________________ 
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Наталія Кононенко 
  

ЛІБЕРАЛЬНА ОПОЗИЦІЯ В РОСІЇ: 
МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 

 
У цій статті автор робить акцент на тому, що вплив лібе-

ральної політичнії опозиції в Росії обежений як домінуючою 
ідеологічною парадигмою, так політичною культурою росіян. 

Ключові слова: опозиція, патерналізм, дуальна політична 
система, Путін. 

Kononenko N. Opposition is in Russia: myth or reality? In this 
article author focuses on the weakness of the liberal opposition in 
Russia. This, according to the researcher, due to the dominant 
ideological paradigm and the political culture of the Russians. 

Key words: оpposition, paternalism, dual political system, Putin. 
 
Діяльність опозиції в західних демократіях – це результат між-

елітного компромісу, до якого еліти йшли щонайменше два з поло-
виною століття, починаючи з часів Великої французької революції 
1789–1794 рр. Проголошені Декларацією прав людини і громадя-
нина від 1789 року право на особисту свободу, власність, безпеку і 
право опору насильству лишаються і сьогодні базовими цінностя-
ми демократичних режимів. Сучасні ліберали і консерватори, ліві 
та праві на Заході, здійснюючи політичну функцію (формування 
політичних інститутів, участь в електоральних та політичних про-
цесах), не дискутують з приводу того, яку країну будують їхні пар-
ламенти та уряди. Предметом обговорення, а, й відповідно, мірою 
компромісу, як правило, є питання ролі держави в ринкових про-
цесах, розмірів податків та соціальної функції держави та великого 
бізнесу. Результатом такої еволюції західного світу стала неанто-
гоністична структура політичного класу. Відсутність світоглядних 
протиріч непереборної сили в західних елітах дозволяє політичній 
системі працювати без потрясінь, робить електоральні процедури 
ефективними, дає змогу різним частинам політикуму приходити до 
влади та здійснювати керування урядами. 

Бекграунд російської політики інший. Він кардинально відріз-
няється від західної політичної парадигми. На думку сучасного ро-
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сійського політичного філософа Олександра Янова, в самій основі 
російської політичної культури дві однаково стародавні, легітимні, 
але антогоністичні ідеологічні та культурні традиції – європейська 
(ліберальна – прим. авт.) і патерналістська (консервативна, анти-
західна – прим. авт.). Непримиренна боротьба між російськими лі-
бералами і консерваторами унеможливлює в Росії загальнонаціо-
нальний консенсус щодо базових цінностей, на який спирається су-
часна європейська цивілізація [1]. Більше того (зазначимо від себе) у 
кращому випадку в Росії ліберальна частина політичного класу була 
опозиційною та невпливовою в межах політичної системи. А стан-
дартно – політичні ліберали перебували поза межами російської по-
літичної системи. Як правило, влада в Росії належить консерва-
торам, прибічникам патерналістського укладу керування державою.  

Нагадаємо, що патерналізм – це система в державних відноси-
нах, заснована на принципах і практиці державного управління, по-
будованого за парадигмою контролю держави над людьми (анало-
гічно контролю батька над дітьми в патріархальної сім’ї). Російсь-
кий дослідник Тетяна Єрмоленко, аналізуючи природу російського 
патерналізму в розрізі форм державного устрою, робить акцент на 
таких його особливостях: 

• підлеглий перебуває в добровільній залежності (як правило, 
у ресурсній) від патерналіста 

• патерналіст (в російському варіанті – монарх, президент) 
зазвичай є окремою особою, а його підлеглі розглядаються як ко-
лектив (російський народ) 

• ідеологічний аспект патерналізму пов’язаний з виправдан-
ням підпорядкування, що підкреслює турботливу роль патерна-
ліста (господаря, батька): відносини між правителями (владою) і 
народом не юридичні, а батьківсько-синівські, засновані на мо-
ральних засадах релігійного смирення 

• патерналізм зазвичай охоплює всі аспекти життя підлеглих 
і зачіпає навіть особистість загалом, не обмежуючись окремими 
видами діяльності індивіда [2]. 

Російський науковець Олександр Оболонський зазначає, що такий 
соціальний генотип росіян, як добровільна передача індивідом частини 
свого суверенітету патерну, визначив характер пануючих в суспільстві 
відносин (у тому числі політичних). Він (генотип – прим. авт.) надійно 
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блокував розвиток будь-яких тенденцій, які не відповідають йому і в 
перспективі могли б поставити під загрозу існуючі в країні принципи 
соціальних взаємин. Оболонський чітко називає дуальні наслідки па-
нування такого соціального генотипу. З одного боку, внаслідок його 
стійкості ніякі зовнішні загрози та внутрішні катаклізми не можуть по-
хитнути основ системи. З іншого боку, будь-які спроби вивести країну 
з-під деспотизму державної влади апріорі паралізовані і приречені на 
загибель, оскільки вступають у суперечність з національними стереоти-
пами політичної поведінки і моральними основами соціальних взаємин 
[3]. Ще більш категоричний Олександр Янов робить акцент на тому, 
що Росія зіпсована «силою своєї патерналістської традиції», що поз-
бавила її здатності модернізуватися, рухатися в напрямі західного типу 
державності. Особливість європейської державності, наголошує істо-
рик, саме в здатності суспільства до модернізації, що створює гарантії 
від свавілля влади.  

Висновки дослідників підтверджують і дані соціологічних до-
сліджень. Так, згідно з оприлюдненими в 2013 р. аналітичним цен-
тром Юрія Левади даними соціологічного опитування 66 % жителів 
Росії вважають, що політичний та громадський устрій західного – не 
патерналістського типу (готовність громадян брати відповідальність 
за власне життя на себе) – абсолютно не підходить для російських 
умов, суперечить укладу життя російського народу і навряд чи 
зможе прижитися в Росії [4].  

Нагадаємо, що у науковий обіг патерналістське визначення ро-
сійського суспільства першим ввів на початку XIX ст. історик М. 
Карамзін, який стверджував, що в Росії самодержавне правління 
асоціюється із батьківським правлінням. Історик стверджував, що 
патерналізм став аксіомою, культурним архетипом, закріпленим у 
російській ментальності та політичній культурі [5]. У XIX ст. 
російських консерваторів об’єднувало скептичне ставлення до демо-
кратії і механізму її практичного здійснення. Демократичні інсти-
тути і процедури вони вважали штучними, підробленими, нездатни-
ми виражати справжню волю народу і вирішувати хвилюючі його 
проблеми. Слов’янофіли вважали, що Росія може подолати своє еко-
номічне і технічне відставання від Заходу, і навіть випередити його, 
якщо розвиватиметься власним шляхом, що враховує самобутність 
країни (православ’я, духовна цілісність народу, внутрішня згода). 
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Знакові постаті сучасного консерватизму – письменники В. Ра-
спутін, В. Бєлов, А. Проханов, В. Кожинов, А. Солженіцин, мате-
матик І. Шафаревич, філософи А. Зінов’єв і А. Панарін, геополітик 
О. Дугін, публіцист С. Кара-Мурза. Головні системоутворюючі 
принципи новітньої модифікації консерватизму – антиіндивідуалізм, 
антираціоналізм, збереження традицій, що ґрунтуються на право-
славній релігії, неприйняття радикальних змін і, звичайно, анти-
західництво.  

Щодо лібералізму, то у дожовтневий період в Росії він був 
представлений декількома напрямами (консервативний лібералізм, 
«новий» лібералізм). Засновником консервативного лібералізму 
був Борис Миколайович Чичерін (1828–1904). Сутність розробле-
ної ним концепції полягала в синтезі принципів особистої та суспі-
льної свободи з політичними традиціями та морально-культурними 
засадами російського народу. Чичерін розвивав ліберальні ідеї пра-
вової держави, верховенства закону, що обмежує будь-яку владу. 
Однак він не поділяв ідею природних і невідчужуваних прав гро-
мадян, оскільки вважав, що їх реалізація може призвести до анар-
хії. На думку Б. М. Чичеріна, права громадянам має надавати дер-
жава. Найбільш розумною формою правління для Росії Б. Чичерін 
вважав конституційну монархію, яка здатна гарантувати стійкість і 
гнучкість державної влади.  

Сучасні російські ліберали прихильні до класичних принципів 
політичної демократії. У сфері зовнішньої політики вони висту-
пають проти імперських традицій, ізоляціонізму і конфронта-ційно-
сті, прагнуть інтеграції РФ в співтовариство цивілізованих держав. 
Вони – прихильники соціально-орієнтованого ринкового господар-
ства, мінімізації державного втручання в економіку. Найбільш ві-
домі представники сучасного експертного лібералізму в галузі: 

• політичної науки і міжнародних взаємин – О. Арбатов, І. Бу-
нін, В. Іноземцев, О. Кара-Мурза, І. Клямкін, О. Салмін, Г. Сатаров, 
Д. Тренін, К. Холодковський, Л. Шевцова, Ф. Шелов-Коведяєв,           
В. Шейнис; 

• економіки – Є. Гайдар, О. Ілларіонов, Г. Явлінський, 
Є. Ясін; 

• юриспруденції – С. Алексеєв, М. Краснов, О. Оболонський; 
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• національних взаємин і федералізму – В. Тишков. 
Відповідно до офіційного російського політико-історичного 

концепту Росія знала кілька періодів «захоплень панівною елітою 
ліберальною ідеологією». У перекладі на мову політологічного ін-
ституціоналіста, в ці періоди прибічники лібералізму виходили із 
опозиційного стану і ставали активною суб’єктною частиною полі-
тичного класу Росії. В такі часи правлячий клас зважувався на запр-
овадження реформ, спрямованих на наближення російської дійсно-
сті до західних політичних і соціально-економічних стандартів. 
Уперше, вважає переважна більшість російських історіографів, це 
спробував зробити цар Петро I, потім – імператриця Катерина II. У 
1825 р. насильно реанімовували тренд «повернення Європи в Росію» 
декабристи. Наступна спроба – «Великі реформи» імператора Олек-
сандра II (скасування кріпосного права 1861 р., реформи в галузі 
народної освіти – 1863 р., Земська і Судова реформи – 1864 р., 
реформа міського самоврядування – 1870 р., військова реформа – 
1874 р.,). І, нарешті, – «нові Великі реформи» (між 1906 і 1914 рр.), 
пов’язані із діяльністю Вітте і Столипіна, перетворили Росію на кон-
ституційну монархію і запустили модернізаційні зміни в економіці. 
Результатом усіх цих реформаторських епізодів російської історії 
ставало обмеження, певним чином, впливу необмеженої влади мо-
нарха, законодавче закріплення свобод і, відповідно, наближення 
Росії до стандартів європейської державності. Якщо перефразувати 
Чаадаєва, то це були надані Росії історією можливості «приєднатися 
до людства» [6].  

Останній в історії «ліберальний ренесанс» Росія переживала в 
кінці XX ст. Протягом 1990–1994 рр. лібералізм домігся масового 
успіху в Росії. Йдеться про те, що ліберали вийшли з опозиції, пішли 
у владу, а один з лідерів лібералів Є. Гайдар навіть очолив уряд. 
Уряду лібералів вдалося провести масштабні економічні реформ 
(т. зв. «шокову терапію»), які лібералізували торгівлю, ціни, запро-
вадили ваучерну приватизацію і заставні аукціони. Крім цього, були 
реформовані податкова система, реструктуризовано ТЕК і введено 
систему вільного обміну іноземної валюти. Втім, реформи мали і 
негативні наслідки, серед яких девальвація і гіперінфляція, падіння 
виробництва і ВВП та різка соціальна поляризація. На відміну від 
країн ЦCЄ та Балтії, як тільки російські реформи на початку 90-х рр. 
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зіткнулися з дуже серйозними і неминучими в процесі трансформа-
ції економічними труднощами, привабливість демократії як варіанта 
піднесення добробуту стала поступово згасати.  

Чому? Майже за 20 років трансформації розуміння росіянами 
демократії залишилося переважно патерналістським, а ціннісні по-
гляди переважної більшості російських громадян характерні для 
режимів авторитарного типу, в межах якого не відбувається відо-
кремлення держави від суспільства. У 2006 р. (через 15 років після 
початку транформаційних процесів у Росії) соціологи інформують, 
що такі цінності, як «міцна родина», «надійні друзі», «безпека» та 
«матеріальна незалежність» – безпосередньо характеризують прак-
тичну мотиваційну складову поведінки сучасного росіянина в його 
повсякденному житті. Фахівці наголошують на тому, що задані 
цінності («цінності виживання») характерні для громадян будь-
якого сучасного європейського суспільства. Утім, на відміну від 
Європи, ліберальні цінності («свобода слова», «право на вла-
сність», право на вибори своїх представників в органи виконавчої 
влади), які домінують у системі цінностей європейських громадян, 
підтримуються лише третиною росіян [7].  

Як наслідок – росіянам (на відміну від країн ЦСЄ та Балтії) у 
цей період не вдалося:  

 перетворити політичний режим на парламентську респу-
бліку з високим рівнем політичної відповідальності, де уряд фор-
мується політичними партіями, що пройшли в парламент; окремі 
політики повинні піти у відставку через винесення вотуму недо-
віри; існує процедура імпічменту відносно президента;  

 наблизитися до електоральних циклів («системи гойда-
лок»), характерних для політичних режимів Західної Європи: влада 
та опозиція по черзі змінюють одна одну при владі, відповідно, 
відсутнє домінування правлячих партій над опозиційними;  

 сформувати дієвий механізм формування політичного кла-
су у країнах ЦCЄ та Балтії (проведення люстрацій; політичні по-
сади у виконавчій владі отримують обрані партіями лідери) 

 створити дієві механізми контролю за діями політичного 
класу з боку суспільства (ЗМІ, НПО, суспільні ради при міністер-
ствах);  
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 створети некорумповану ринкову економіку [8]. 
Незавершеність російських реформ зумовлена дуальністю по-

літичного режиму Б. Єльцина (1991–1999 рр.), яка полягала в тому, 
що він враховував, з одного боку, популярний у 1988–1993 рр. ре-
формістський порядок денний. Цим пояснюється і переважно 
демократично-ліберальна риторика влади щодо реалізації внутрі-
шньої політики (до 1995 р.), акцент на прагненні міжнародної інте-
грації (вступ до Ради Європи в 1996 р.), коректні електоральні про-
цедури та вільні парламентські та президентські вибори, курс на 
розподіл влади, створення політичного ринку (реальної політичної 
конкуренції), перетворення парламенту в центр формування полі-
тичного класу, існування свободи слова і формування ринкової 
економіки. З іншого боку, політична конструкція успадкувала, 
продовжила і, навіть, розвинула багато рис минулого. Конституція 
1993 р., закріпивши владу Б. Єльцина, встановила, за висловом 
О. Смоліна, «демократичний за формою, але авторитарний за змі-
стом політичний режим». На нашу думку, до основних осо-
бливостей політичного режиму Єльцина, які віддаляли Росію від 
Європи, належать: 

– гіпертрофія владних прерогатив президента за рахунок об-
меження повноважень інших інститутів, консервації низького 
рівня інституалізації політичної галузі. Така конструкція має гли-
бокі корені у російській інституційній і політико-культурній тради-
ції моносуб’єктивності влади (зосередження владних ресурсів у од-
ному персоніфікованому інституті при суто адміністративних фун-
кціях усіх інших інститутів);  

– відсутність цивілізованих механізмів політичної відповідаль-
ності і номінальність поділу влади. Обрані на загальних виборах 
президент і Державна Дума формували виконавчу владу, але ніякої 
відповідальності за його діяльність не несли. Уряд, який призна-
чався президентом і тільки йому звітувався, в будь-який момент 
відправлявся у відставку з міркувань політичної доцільності або 
внаслідок «підкилимної» боротьби; 

– слабкість політичних партій. Оскільки ані парламентська 
більшість, ані парламентські коаліції не володіли правом форму-
вати уряд, боротьба партій на виборах і самі вибори були позба-
влені того сенсу, яким вони наділені в демократичних державах. 
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Перемога партії на виборах в Росії не давала їй можливості прово-
дити курс, заявлений у програмі, а статус Державної Думи не доз-
воляє ефективно контролювати виконавчу владу. У зв’язку з тим, 
що жодна партія не в змозі реалізувати свою передвиборну про-
граму, громадяни втрачають головний стимул для участі у ви-
борчих компаніях; 

– відсутність сильної системної опозиції, передача влади за ви-
значеним сценарієм у межах чинної «партії влади» під час електо-
ральних циклів 1995–1996 рр., та 1999–2000 рр. Низький рівень ма-
сової громадянської самосвідомості, фрагментарність суспільства і 
його відчуженення від влади сприяли виробленню правлячою елі-
тою певного механізму підтримки відносної стабільності всередині 
себе і суспільства в цілому. В цей механізм були вбудовані парла-
ментські партії, включаючи КПРФ, яка претендувала на роль ви-
разника протестних настроїв населення; 

– непрозора система ухвалення рішень зумовила концентра-
цію влади (1996–1999 рр.) в руках вузького кола осіб з номенкла-
тури і олігархів, формування елітарного корпоративізму, замість 
плюралістичної демократії, широкі масштаби лобістської діяль-
ності, нерегульованої законодавчими актами та непідконтрольної 
суспільству; 

– високий рівень політичної конфліктності («демократичний» 
центр – «авторитарні» регіони; політичні конфлікти в середині 
правлячого класу); 

– продовження формування патерналістського, навіть клієн-
тарного суспільства, замість суспільства громадянського, що зумо-
влено нездатністю партій виконувати функцію захисту групових 
інтересів, зростання впливу корпорацій і масштабів їх лобістської 
діяльності, поширення корупції за пасивності і роз’єднаності 
населення. 

Наслідком ліберальних (політичних та соціально-економі-
чних) перетворень, проведених у суспільстві із домінуванням 
патерналістських цінностей, стало те, що, коли на початку 2000-х 
років нова російська влада запропонувала суспільству соціальний 
контракт «економічні можливості, замість політичних прав», сус-
пільство зовсім відмовилося від універсальних демократичних цін-
ностей на користь цінностей звичайних, так би мовити, – інстру-
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ментальних (патерналістських). Починаючи з середини 90-х рр., 
відбувається поступове повернення до консервативної (в м’ягкій 
формі - антизахідної) ідеології у передвиборчій риториці провла-
дних політичних сил («Наш дом – Россия», 1995–2006 рр., парла-
ментська партія II скликання Державної Думи; передвиборчий 
блок «Отечество – Вся Россия», 1999 р.; «Единая Россия», створе-
но у 2001р., парламентська партія VI,V,VI скликання Державної 
Думи). Під час електоральної кампанії 2003 р. риторика про-
владного блоку «Отечество – Вся Россия» (який набрав на вибрах 
2003 р. 37 % голосів і на грунті якого у Державній Думі VI скли-
кання було створено провладну парламентську більшість) була 
консервативно-центристською. Про втрату російським суспіль-
ством інтересу до ліберальних, прозахідних цінностей свідчив ре-
зультат національно-консервативної партії «Родина», яка провела 
перевиборчу кампанію 2003 р. під лозунгами націоналізму, патріо-
тизму та впливу держави на економіку, – 9 % голосів та створення 
власної фракції в Державній Думі. На тлі зростання підтримки ро-
сіянами правих, консервативних, традиційно патерналістських за 
своїм ідеологічним наповненням проектів, падає інтерес до лібе-
ральних, умовно «прозахідних» партій – СПС та «Яблоко». Через 
непослідовність, чисельні компроміси із владою протягом 1999–
2003 рр. та внаслідок підвищення прохідного бар’єра для партій на 
пропорційних виборах до 5 % протягом електоральної кампанії 
2003 р. СПС та «Яблоко» втрачають фракції у Державній Думі РФ, 
переходять в категорію «непарламентської опозиції» і за впливом 
на політичні процеси в країні – до маргінальних політичних сил.  

Після переобрання на другий президентській термін В.Путіна 
(2004–2008 рр.) центристська правляча провладна партія «Единая 
Россия» починає різку еволюцію в бік антизахідної та антилібе-
ральної риторики. Фактично, контрольована Путіним партія прово-
дить курс про відмову Москви від зусиль у напрямі інтеграції РФ в 
західне співтовариство. Замість цього Росія (економічно підсилена 
зростанням світових цін на енергоносії) зосередилася на тради-
ційному для себе дискурсі – на зміцненні власних великодер-
жавних позицій.  

Ідеологічну візуалізацію консерватизму у вигляді концепту 
«суверенної демократії» було введено в обіг правлячого класу в 
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2005–2006 рр. заступником керівника Адміністрації президента 
Росії В. Сурковим. Вона стала однією з головних ідеологем на 
думських і президентських виборах у Росії 2007–2008 років [9]. 
Якщо дуже спрощено, то йшлося про те, що, по-перше, російська 
держава не може підпорядковуватись іншим світовим центрам вла-
ди; по-друге, виключно російська нація – без зовнішнього впливу 
(західного, перш за все) – формує образ політичного життя сус-
пільства і держави; третє, процес виборів відображає не боротьбу 
інтересів, а єдність влади і народу [10]. Така ізоляціоністська рито-
рика (в умовах вигідної економічної кон’юнктури) принесла Росії 
певні результати: РФ підсилила власну фінансову незалежністі від 
Заходу, позначила свою політичну присутність у ряді регіонів Азії, 
Африки та Латинської Америки і почала рух до створення «незахі-
дного альянсу» за участю РФ, Китаю, Індії, Бразилії – в рамках 
Шанхайської організа́ції співробіт́ництва і дещо віртуальних стру-
ктур типу BRICS (об’єднання країн, що швидко розвиваються, – 
Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка) 
[10]. У той же час світова криза 2007–2008 рр. надала російському 
політичному класу розуміння, що без економічної модернізації Ро-
сія залишиться сировинним додатком більш розвинутих економі-
чних систем, а її політична вага і вплив у світі будуть знижуватися. 
У динаміці розвитку Росія стала поступатися не тільки Китаю та 
Індії, але і таким країнам, як Бразилія, Індонезія, Мексика, Туреч-
чина і ПАР. Чи не найбільш важливим фактором – поряд з відто-
ком інвестицій – стало різке падіння і подальша стабілізація нафто-
вих цін. Модернізація російської економіки потребувала інвести-
цій, а інвестиції – лібералізації політичної системи в середині РФ 
та змін у зовнішній політиці країни.  

Утім, електоральна парламентська кампанія 2007 р. надала 
свідчення того, що політична еліта Росії намагається модернізу-
вати економіку в умовах подальшого знищення політичної конку-
ренції в середині країни, консервації слабкості політичних партій, 
відсутності сильної системної опозиції, непрозорої системи ухва-
лення рішень та формування патерналістського суспільства. Це 
були перші вибори, на яких бар’єр для партій, що проходили у 
Думу виключно за партійними списками, було підвищено з 5 % до 
7 %. Крім того, законодавчо прибрані нижній поріг явки, можли-
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вість голосувати «проти всіх», можливість партій об’єднуватися в 
виборні блоки. Згідно з результатами голосування «Единная Рос-
сия» (набагато більш права та консервативна порівняно із 2003 р.) 
здобули кваліфіковану більшість, достатню для одноосібного при-
йняття будь-яких рішень у Держдумі без урахування думки інших 
депутатів. Опозиційні політичні сили (як ліберальні, так і консер-
вативні) не набирають більше 3 % виборців.  

Незважаючи на стратегію «закручування гайок» у внутрішньопо-
літичному житті Росії, президентство Д. Медведєва (2008–2012 рр.) 
принесло певні зміни у риторику політичної еліти РФ. Д. Медведєв 
активізував тему економічної «модернізації» країни, повернув лібе-
ральну риторику у політичне життя Росії, відмовився від концепту 
«суверенної демократії», дав старт пошуку «модернізаційних альян-
сів» у площині за межами країни, намагався перетворити зовнішню 
політику на інструмент пошуку зовнішніх ресурсів для економічної 
модернізації країни. Частина інтелектуалів, ліберально налаштовані 
еліти навіть пов’язували із Медведєвим певні надії щодо демократиза-
ції, вестернізації російського політичного режиму. Втім, уже ближче 
до кінця «нульових» рр. ХХІ ст. стає зрозумілим, що російське керів-
ництво розглядає модернізацію, насамперед, як істотне підвищення 
технологічного рівня економіки, розвиток її інноваційної складової, 
яке відбувається під керівництвом і контролем держави, тобто пра-
влячої корпорації. Це надає модернізаційній політиці досить вузьких 
рамок. Уся модернізація, таким чином, зводиться до формули: гроші 
плюс інженери, зазначає політолог Д. Тренін [11]. Модернізація полі-
тичної системи, лібералізація політичного життя в країні залишилися 
«за дужками» – існуюча модель повністю відповідає інтересам еліти 
та більшості патерналітичного населення РФ. Електоральна кампанія 
до Державної Думи 2011 р. знову лишила за межами парламенту 
ліберальну політичну партію «Яблоко».  

Утім, несподівано для влади результати парламентських вибо-
рів 2011 р. (на яких перемогли всі провладні партії, які мали пред-
ставництво у парламенті попереднього скликання) стали підґрун-
тям для чисельних акцій протесту у великих містах РФ протягом 
2011–2013 рр. («марш миллионов», «народные гулянья»), зоргані-
зованих не партійними лідерами, а лідерами думок (opinion 
leaders), якими були представники «креативного класу» (Олексій 
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Навальний, Дмитро Биков, Ілля Яшин, Ксенія Собчак, Теттяна Ла-
зарева, Сергій Пархоменко, Олег Кашин та інші).  

Ці протести надали експертам докази того, що, незважаючи на 
високий рівень підтримки В. Путіна та його політики з боку біль-
шості росіян, в середині громадянського суспільства формується 
активний пасіонарний прошарок, який прагне лібералізації діючого 
в РФ політичного режиму. «Нові опозиціонери» свідомо відмежу-
валися від більш досвідчених, схильних до компромісу із владою 
ліберальних політичних партій, спробували використати нові, «ме-
режеві» технології політичної інституціалізації. 12 червня 2012 
було оголошено про майбутні вибори в Координаційну Раду ро-
сійської опозиції, постійний орган, який, як планувалося, мав легі-
тимно представляти опозицію. Реєстрація кандидатів і виборців 
велася на сайті cvk2012.org. Для участі у виборах зареєструвалося 
170 012 виборців, а проголосував 81801. Після видалення із загаль-
ної кількості голосуючих учасників системи МММ, які голосували 
за інструкцією Сергія Мавроді, залишилося близько 65 тисяч ви-
борців, за результатами голосування яких було обрано 20–22 
жовтня 2012 року Координаційну Раду у складі 45 чоловік. Розбіж-
ності виникли під час визначення завдань структури: радикальна 
частина Ради вимагала перевиборів Держдуми і відставки Володи-
мира Путіна, поміркована – судових та виборчих реформ. Члени 
КР тривалий час не могли визначитися з датою мітингу на під-
тримку фігурантів «болотної справи» – проводити його в річницю 
подій на Болотній площі 6 травня 2013 або на день раніше. У 
підсумку, відбулося дві акції. Плюралістична діяльність опозиції 
разом із її організаційною слабкістю надали фактаж для девальва-
ції опозиції шляхом масштабної пропогандистської маныпуляції 
суспільною думкою росіян через ЗМІ. Ось, наприклад, як це ро-
било впливове російське видання «Коммерсант». «Аналізуючи 
діяльність Координаційної Ради, спостерігачі були змушені конста-
тувати, що створена як майданчик для об’єднання опозиції, Рада 
поступово перетворилася на спільноту людей, які не можуть домо-
витися щодо найбільш актуальних питань. Відразу було зрозуміло: 
єдине, що може Координаційна Рада, – це організовувати вуличні 
акції. Тепер вони не можуть і цього, що цілком логічно: «Там, де у 
людей немає реального політичного впливу і предмета для роботи, 
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будуть постійні суперечки і розколи. Як самостійна організація Ко-
ординаційна Рада більш не існує», – зазначив Борис Макаренко, 
заступник гендиректора Центру політичних технологій» [12].  

Організаційна слабкість та інституціональна неструктурова-
ність опозиції (на тлі консолідованої та монолітної в політичному 
плані влади), тиражована із певними акцентами за допомогою ро-
сійських медіа на широку аудиторію, створили підгруння для па-
діння рейтингів опозиційних політиків. У травні 2013 р. експерти 
відомого російського Левада-Центру зробили висновок про «дезо-
рієнтацію суспільства» через дискредитацію опозиції державними 
ЗМІ. Так, за даними проведеного дослідження Левада- Центром, 
27 % опитаних підтримували опозиціонерів у їхніх вимогах (лише 
5 % з упевненістю, а 22 % – швидше підтримували). Не підтри-
мують опозицію 30 % опитаних. Цілих 44 % вибрали варіант від-
повіді «важко відповісти». Дії такої помітної фігури, як Навальний, 
схвалювали тільки 6 % опитаних, 35 % не поділяли його поглядів, 
а 59 % нічого про нього не знали. [13]. Слабкість не оформленого 
інституційно та позбавленого широкої пасіонарної підтримки ро-
сіян опозиційного руху дозволили В. Путіну (обраному 4 березня 
2012 р. президентом РФ) розпочати шалений репресивний тиск як 
на лідерів акцій протесту, так і на російський опозиційний лібе-
ральний рух.  

Інша причина фактичного знищення, виведення за межі офі-
ційного публічного політичного дискурсу ліберальної опозиції – 
шалений запит (як наслідок більш ніж 10-річної пропаганди) з боку 
більшості росіян на реалізацію владою ультраконсервативної, шо-
віністичної імперської політики, уособленням якої є В.Путін. У 
2014 році Росія остаточно увійшла в ту фазу політичного розвитку, 
коли лібералізм з його свободами та ціностями втратив актуаль-
ність у правлячому класі РФ. У таких умовах пряма агресія РФ та 
тиск на ослаблену внаслідок революції Україну, анексія Криму зу-
мовили шалене зростання рейтингу В. Путіна і, відповідно, подаль-
ше переміщення на периферію політичного впливу та дискрусу 
ліберальних політичних сил [14].  

Після подій весни 2014 р., коли, вочевидь, сучасний російсь-
кий режим подолав точку біфуркації, стає абсолютно зрозумілим,  
що обрання В. Путіна на посаду глави держави у 2012 році остато-
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чно поклало край періоду «виборного самодержавства» та означа-
ло рух РФ до бюрократично-авторитарного режиму, який форму-
вався Путіним протягом 2000–2008 рр. Сама природа такої політи-
чної конструкції не передбачає існування в її середині опозиції. 
Так, аналітик К. Рогов пропонує сформовану Путіним систему вва-
жати «нав’язаним консенсусом», у межах якого елітні групи відмо-
вляються від претензій на політичне представництво («відмова від 
політики»), оскільки це – умова збереження за ними доступу до ре-
сурсів і повноважень. Такий консенсус спирається на здатність домі-
нуючого гравця блокувати політизацію міжелітних конфліктів 
(трансляцію їх в публічну сферу) за допомогою «батога і пряника» 
(надання/обмеження доступу елітним групам до ренти) [15]. Політи-
чний результат системи «нав’язаного консенсусу» – створення ре-
жиму «керованої демократії», подальший відхід політичної системи 
Росії від базових принципів ліберальної конкурентної політики.  

Отже, до базових характеристик політичного режиму Путіна 
можна віднести:  

– знищення політичної конкуренції в межах політичного класу, 
фактичний перехід до однопартійної системи при інституційному 
збереженні багатопартійності; 

– створення суперунітарної держави, фактична ліквідація фе-
дералізму, як наслідок – різке послаблення політичного впливу ре-
гіональних еліт і великого бізнесу та зростання фактичного впливу 
федеральної бюрократії,  

– підпорядкування парламенту урядові як центру формування 
політичного класу; 

– зростання формального впливу політичних партій порівняно 
із неформальними групами тиску на тлі вихолощення закладеного 
Єльциним конкурентного змісту з електоральної процедури, де-
вальвації змісту більшості політичних інститутів та створення по-
літичного підґрунтя для закріплення монополії правлячої бюрокра-
тичної елітної групи на владу; 

– фактичну ліквідацію системи поділу влади; 
– обмеження «свободи слова», встановлення прямого або не-

прямого державного контролю над головними телеканалами країни; 
Утім, надія залишається. «Нав’язаний консенсус» як стрижень 

політичного режиму Путіна сформувався і підтримувався в ситуа-
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ції постійного зростання економіки і доходів. У таких умовах вибір 
на користь конфронтації видавався для елітних груп нераціональ-
ним, оскільки збереження статус-кво або навіть деякий програш в 
умовах зростаючої економіки є значно привабливішим результа-
том, ніж перспектива втратити «місця на ринку». Американські 
економісти К. Гедді, Б. Ікес наголошують на тому, що у першому 
десятилітті XXI ст. економічні показники Росії були одними з кра-
щих у світі. Але цей успіх, роблять акцент вчені, був аномалією: в 
його основі лежало різке підвищення цін на базові джерела надхо-
джень країни – нафту і газ. Подібне зростання цін (особливо в умо-
вах введеня західними країнами санкцій щодо РФ, спрямованих на 
обмеження залежності західного ринку від російських нафти та га-
зу) протягом настільки тривалого періоду більше не повториться, 
наголошують дослідники. Таким чином, попереду Росію чекає ін-
ша ситуація – стагнація доходів і економіки в цілому та, ймовірно, 
і розпад «консенсусу» такої якості [16]. Чи буде, чи зможе вплива-
ти на творення нової владної конструкції в РФ ліберальна опози-
ція, позбавлена сьогодні (і попередні 10 років) інституційного 
впливу та політичної суб’єктності – відкрите питання.   
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РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ 

В ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ 
 
У статті автор розглядає реакцію влади та опозиції держав 

Центральної Азії на події в Україні та вплив на внутрішню та 
зовнішню політику цих країн російської агресії на нашу державу. 

Ключові слова: референдум, резолюція, військова агресія, Ук-
раїна, Центральна Азія. 
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 Lyashenko T. Russian-Ukrainian relations in political idea of 
the states of Central Asia.The article examines the reaction of the 
authorities and the opposition of Central Asia to the events in Ukraine 
and the impact on domestic and foreign policies of these countries 
Russian aggression on our country. 

Key words: referendum, resolution, military aggression, Ukraine, 
Central Asia. 

 
Події в Україні створюють декілька проблем, як зовнішнього, 

так і внутрішнього характеру для правлячих режимів у Централь-
ній Азії. Насамперед, успіх антиурядових протестів у Києві, які 
привели до повалення режиму В. Януковича, може стати надиха-
ючим поштовхом для революцій у Центральній Азії. Одночасно, 
правителі держав ЦА розуміють, що дії президента Росії В. Путіна, 
спрямовані на окупацію українських територій, можна розцінити 
як план для майбутніх російських вторгнень і на землі Центральної 
Азії. Для цього є всі передумови: на території усіх п’яти постра-
дянських центральноазійських держав проживає російськомовне 
населення; Росія має велику військову присутність у Центральній 
Азії. Наприклад, Казахстан здає в оренду росіянам космодром 
«Байконур» і має декілька військових об’єктів підготовки російсь-
ких військових. На територіях Киргизстану та Таджикистану також 
присутні російські авіабази, а останній приймає найбільшу росій-
ську групу сухопутних військ за межами РФ чисельністю близько 
7000 солдатів.  

Офіційні особи держав Центральної Азії намагаються утриму-
ватися від коментарів або обмежуються загальними закликами до 
збереження спокою і миру. Публічно влада майже не коментує по-
дії в Україні. Зі зрозумілих причин вона не хоче потурати сепара-
тизму, але й відкрито засуджувати Росію, яка має величезні еконо-
мічні важелі в регіоні, не ризикує. 

Натомість окупація Криму викликає серйозну тривогу серед 
корінного населення країн Центральної Азії, створюючи настрої, да-
лекі від беззастережної підтримки дій Росії. Незважаючи на ретель-
но організовану інформаційну пропаганду, яка проводиться більші-
стю російських ЗМІ, небагато альтернативної інформації все-таки 
потрапляє до широких мас населення і викликає бурхливу реакцію.  
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Проте деякі красномовні факти свідчать про довгострокові 
плани Росії і викликають занепокоєння центральноазійських керів-
ників. Одним з таких фактів є розроблення Росією законопроекту, 
що полегшує право отримання громадянства для російськомовного 
населення у всьому колишньому Радянському Союзі. Ризик того, 
що Росія здійснюватиме кроки для реалізації цього плану, вперше, 
через події в Криму, усвідомили лідери регіону. Проблему вже ок-
реслив В. Жириновський, який 23 лютого заявив, що Росія повинна 
взяти держави Центральної Азії під свій контроль у вигляді феде-
рального округу. 

Далі – більше. Посла Росії в Казахстані Михайла Бочарніков 
викликали в МЗС республіки для прояснення ситуації у зв’язку з ви-
словлюваннями голови Верховної Ради Хакасії Володимира Штиг-
ашева про нібито наявність у Росії історичних прав на східні області 
Казахстану. Таким чином Казахстан відреагував на публікацію хака-
ського тижневика «Шанс online» від 9 квітня під назвою «У Росії ка-
жуть про претензії на Східний Казахстан». У статті наводилися такі 
висловлювання Штигашева: «Навіть багато істориків не знають до-
стеменно історію останніх 70 років. Східноказахстанська область, 
або Рудний Алтай завжди був у складі Росії. У Казахстану мало бу-
ло території, прийняли рішення частину Ішимської області (а це 
Омська область) віддати. Віддали і зробили Караганду. Це в 1936, 
зовсім недавно. Всього ми п’ять областей передали Казахстану, і пі-
сля цього Казахська АРСР з автономії була перейменована в РСР. Ці 
території передавалися як розмінна монета» [1]. 

Прес-секретар МЗС Казахстану Нуржан Айтмаханов заявив, що 
«почастішали випадки некоректних заяв офіційних представників 
Російської Федерації, які не можуть не викликати серйозної стур-
бованості». Також він нагадав про Договір між Казахстаном і Росією 
з приводу державного кордону, який набрав чинності 12 січня 2006 
року, і висловив надію, що «офіційна влада РФ дасть оцінку висло-
влюванням В.Штигашева». 

Події в Україні та особливо в Криму несподівано нагадали ке-
рівництву Казахстану про існування росіян та російськомовного 
населення і про те, що вони можуть стати «міною уповільненої 
дії», яка призведе до вторгнення в країну імперської Росії. 
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Судячи з усього, Казахстан все ж таки уважно стежить за ук-
раїнськими подіями і вирішив не допустити «кримський сценарій» 
на своїй території. Насамперед, Астана почала замислюватися про 
введення кримінальної відповідальності за заклики до сепаратизму. 
Запропоновані поправки до Кримінального кодексу включають 
покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком до 10 років за 
заклики до «незаконних, неконституційних змін територіальної ці-
лісності Республіки Казахстан». «Стаття належить до тяжких (зло-
чинів) і у частині першій передбачає максимальну міру покарання 
у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Якщо ці ж дії 
будуть вчинятися особою з використанням службового становища, 
то до 10 років». 

По-друге, керівництво Казахстану прийняло рішення різко 
збільшити казахське населення Півночі країни. Поки що йдеться 
про переселення 300 тисяч казахів з Півдня країни в північні об-
ласті. Допомогу в цьому казахам надасть Китай. Причому допомо-
же він не тільки інвестиційними проектами, а й додатковою робо-
чою силою з Синьцзян-Уйгурського автономного району і саме з 
тих районів, що населені казахами і уйгурами. Як вважають казах-
станські експерти, для цього великого проекту необхідно близько 
200 000 робітників. А загальна потреба в населенні становить 
близько 300 000 чоловік. І в зв’язку з цим Казахстан може викори-
стовувати надлишок робочих сил на Півдні країни, а Китай, у свою 
чергу, може направити надлишкову робочу силу з Синьцзяну. 

Таким чином, реалізація казахсько-китайського сільськогоспо-
дарського проекту відбуватиметься таким чином:  

1. Казахстан дає Китаю право на оренду і використання земель.  
2. Надлишок робочих ресурсів з Південного Казахстану пере-

водиться на північ.  
3. Надлишок робочих сил з північного Синьцзян-Алтаю, 

Тарбагатая, Ілійського регіону Китай направляє в Казахстан.  
4. Вироблена продукція буде реалізовуватися на казахстансь-

кому ринку, надлишки – на китайському.  
5. Китай бере на себе питання фінансування і забезпечення 

технікою. 
Усе це повинно створити реальну противагу російському 

впливу в Казахстані і не тільки. Незважаючи на те, що вторгнення 
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Росії в Україну на перший погляд не має великого значення для 
східної частини колишнього СРСР, уряди та еліти Центральної 
Азії, швидше за все, ретельно проаналізували останні дії Росії. 
Збільшення впливу Китаю в Центральній Азії може запропонувати 
в перспективі цим державам потужну альтернативу Росії, а криза в 
Україні збільшує привабливість Китаю як партнера. 

Тим більше, що вплив Росії в Центральній Азії повільно, але 
постійно знижувався протягом останнього десятиліття. Нова Ро-
сійська імперія бореться на своїх західних кордонах з впливом ЄС і 
США, суб`єктами, які є економічно сильнішими, але достатньо не-
рішучими у військовому плані стосовно зупинки агресивних пла-
нів Москви. Проте на своїх східних кордонах Росія стикається з 
набагато більш активним потенційним суперником. Хоча Китай 
все ще економічно слабший Західного світу, він вживає ефекти-
вних заходів з підвищення свого економічного впливу в регіонах, 
що становлять особливий інтерес для Росії, а також і у самій Росії. 
Можна не сумніватися, що і у військово-територіальному проти-
стоянні Китай виявиться більш рішучим, ніж європейська цивіліза-
ція. У чому, на нашу думку, повинна переконатися Росія. 

У Центральній Азії Китаю в останнє десятиліття вдалося замі-
нити Росію як основного торгового партнера Туркменістану і ство-
рити серйозні проблеми для панування Росії в торговельній сфері з 
іншими чотирма країнами регіону. Китайські інвестиції в Цен-
тральній Азії вже випереджають російські, отже, економічна пере-
орієнтація економік Центральної Азії на Китай повинна очікувати 
подальшого поглиблення в майбутньому. 

Тим не менш, офіційний Казахстан дає досить обережні 
оцінки діям Москви в Україні. Казахстан заявив, що «глибоко 
стурбований непередбачуваними наслідками» в Україні. Однак 
уже 25 березня на брифінгу в Гаазі президент Казахстану Нурсул-
тан Назарбаєв зробив заяву щодо ситуації в Україні. Він зазначив, 
що Казахстан визнає референдум у Криму і підтримує рішення 
Росії про входження півострова до складу РФ. А в офіційній заяві 
МЗС Казахстану сказано: «Референдум 16 березня продемонстру-
вав світу вільне волевиявлення населення автономної республіки. 
У Казахстані з розумінням ставляться до рішення Російської Феде-
рації в умовах, що склалися. Ми виступаємо за мирні форми 
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виходу України з кризи і його подолання шляхом переговорного 
процесу під егідою ООН та інших авторитетних міжнародних ор-
ганізацій» [2]. 

У зв’язку з цим МЗС України вручило ноту раднику-послан-
нику посольства Республіки Казахстан в Україні Аргіну Оспанову. 
У ній, зокрема, сказано: «Ці заяви йдуть врозріз із загальноприйня-
тими нормами міжнародного права і позицією більшості країн 
світу, суперечать партнерським відносинам між двома країнами і є 
неприйнятними для української сторони» [3]. 

Міністерство закордонних справ Казахстану висловило глибо-
ке занепокоєння подіями в Одесі та на Сході України. Однак у 
своїй заяві МЗС Казахстану жодного разу не згадало Росію. 

Казахстан закликає всі сторони відмовитися від використання 
сили, поважати міжнародне законодавство, зважено підходити до 
ситуації, утримуватися від провокування подальшої ескалації кри-
зи і сподівається на швидку нормалізацію становища. 

Проте у заяві казахстанського відомства не зазначено, про які 
саме події в Україні йдеться і хто є сторонами кризи. 

Зауважимо, Казахстан, який входить до низки інтеграційних 
проектів під проводом Москви і владу якого, як і російську, право-
захисники й західні політики звинувачують в авторитаризмі, є з 
багатьох питань союзником Росії. 

Взагалі, багатий нафтою Казахстан є прикладом уразливості ре-
гіону, який є членом-засновником Митного союзу, його економіка 
тісно пов’язана з Росією. 5 березня Путін запросив президента Каза-
хстану Нурсултана Назарбаєва разом з президентом Білорусі і сказав 
їм, що криза в Україні ризикує нашкодити їх економічному блоку. 

Хоча Казахстан, як єдиний член Центральної Азії, спочатку 
вітав Російський проект економічного союзу, організація почала 
втрачати підтримку в політичних і економічних колах Казахстану 
через сильний приплив російського бізнесу на казахстанський ри-
нок. І в той час, як Киргизстан і Таджикистан згадуються як потен-
ційні кандидати на вступ в союз, Таджикистан уже отримав член-
ства в ВТО ще рік тому і Киргизстан гостро дебатує з приводу за і 
проти членства в ВТО і Митному союзі.  

Казахські експерти заявляють, що Казахстану вигідне збіль-
шення кількості країн-членів Митного союзу. При цьому існують 
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певні пріоритети, викликані економічною ситуацією. З усіх потен-
ційних учасників МС Україна – найперспективніший для Казах-
стану економічний партнер, оскільки навіть сьогодні товарообіг з 
Україною становить близько 4,5 млрд доларів на рік і посідає друге 
місце після Росії. Наступним за привабливістю як партнер по МС 
для Казахстану є Узбекистан – понад 1млрд на рік. 

При цьому відомий політолог з Казахстану Досим Сатпаєв вва-
жає, що багато держав, які також висловили бажання вступити до 
Митного союзу, можуть завдати функціонуючим членам певних не-
зручностей. Він заявив, що нині Росія і Казахстан уже здійснюють 
серйозні фінансові вливання в Білорусь, яка має цілий букет вну-
трішніх економічних проблем. 

Міністерство закордонних справ Узбекистану виступило з до-
сить жорсткою заявою щодо ситуації в Україні. У ньому немає ні 
слова про вільне волевиявлення народу і про референдум, що про-
йшов у Криму (на відміну від заяви МЗС Казахстану). Йдеться ви-
ключно про територіальну недоторканність і політичну незалежно-
сті будь-якої держави. «Події, що відбуваються в Україні, призвели 
до серйозних ускладнень ситуації та протистояння, що можуть 
призвести до ще більшої ескалації напруженості і важко передба-
чуваних наслідків, створенню реальної загрози суверенітету і тери-
торіальної цілісності країни. Вони не можуть не викликати глибо-
кої тривоги і заклопотаності в Узбекистані» [4]. 

Таджикистан утримався від оцінки кримського «референ-
думу», проте різко засудив події на Майдані (глава таджицього 
МЗС С. Аслов порівняв ситуацію в Україні з громадянською 
війною, яка розгорілася в Таджикистані у 90-ті роки минулого сто-
ліття, і заявив, що «дії українських радикалів і екстремістів знахо-
дяться поза правовим полем»). 

З іншого боку, політичний аналітик з Таджикистану Парвіз 
Муллоджанов зазначив, що дії Росії є небезпечний для країн Цен-
тральної Азії. «Вони (держави ЦА) знають, що можуть стати на-
ступними» [5]. Своєрідною реакцією Таджикистану є націоналіза-
ція підприємств Д.Фірташа в цій державі. Суд «несподівано» взяв 
до уваги, що український бізнесмен здобував свої активи за допо-
могою колишнього міністра промисловості Зайди Саідова. Нині – 
звичайного таджицького ув’язненого. Економічний суд міста Ду-
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шанбе задовольнив позов Агентства з державного фінансового 
контролю та боротьби з корупцією Таджикистану про незаконну 
приватизацію ЗАТ «Гулістон», контрольний пакет акцій (95 %) 
якого належить українському олігарху Дмитру Фірташу. Решта 
5 % акцій цього підприємства належать синові екс-міністра проми-
словості Зайді Саідову – Хайрулло Саідову. Паралельно ведеться 
перевірка законності приватизації «ТаджикАзот», яким також во-
лодів Д. Фірташ. 

Туркменістан наразі утримується від висловлення своєї пози-
ції щодо подій в Україні. 

Реакція на події в Україні у країн Центральної Азії була очіку-
вано стриманою. З одного боку, багато хто з них співпрацює з Ро-
сією. З іншого – тут дуже сильні й інтереси США. Якщо, напри-
клад, Казахстан входить до Митного союзу, то цим і визначається 
його підтримка позиції Росії. 

У бідніших частинах Центральної Азії В. Путін має навіть 
більший вплив. Він може знищити економіку Киргизстану, Таджи-
кистану та Узбекистану, зажадавши візи для трудящих-мігрантів, 
чиї грошові перекази значною мірою сприяють ВВП, який стано-
вить майже половину у випадку з Таджикистаном. Взаємозале-
жність цих країн стала очевидною в перший робочий день після 
появи російських військ у Криму. Не тільки російські ринки і 
рубль струсонуло; сом Киргизстану втратив 15 % свого курсу до 
того, як трохи відновився [6]. 

Водночас пролунала і низка несподіваних заяв. Одна з них – з 
Киргизії, де розташовувалися по черзі бази США та Росії. Сьо-
годні, завдяки «Газпрому», республіка начебто почала дотримува-
тися російських позицій. Але МЗС Киргизстану виступило з різ-
кою заявою. Президент Алмазбек Атамбаєв висловив співчуття 
сім’ям убитих у Києві і заявив, що розуміє проблеми, які належить 
подолати українському народу «на шляху до реальної демократії і 
народовладдя». 

«Киргизька Республіка розділяє занепокоєння світової громад-
ськості у зв’язку з ескалацією напруженості в Україні, – йдеться в 
заяві. Киргизька Республіка засуджує будь-які дії, спрямовані на 
дестабілізацію ситуації в Україні. Тому вважаємо недоречною і не-
адекватною заяву В. Януковича від 11 березня поточного року. 
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Єдиним джерелом влади в будь-якій країні є народ. Не може бути 
легітимним президент, що повністю втратив довіру свого народу, 
де-факто втратив президентські повноваження і, більше того, що 
втік зі своєї країни. Саме непродумані дії і корумпованість коли-
шньої влади України призвели до сьогоднішньої кризи і загибелі 
десятків безневинних людей. Киргизька Республіка виступає за як-
найшвидше врегулювання ситуації в Україні мирними засобами, 
шляхом переговорів і діалогу, при безумовному дотриманні норм 
міжнародного права і Статуту ООН» [7]. 

Варто нагадати, що екс-президент Киргизстану Курманбек 
Бакієв1 заочно засуджений Первомайським судом Бішкека до 25 ро-
ків позбавлення волі з конфіскацією майна, з відбуванням покарання 
у виправній колонії посиленого режиму. Його брат, колишній глава 
Служби державної охорони Жанибек Бакієв заочно засуджений до 
довічного позбавлення волі. Сини колишнього президента – Марат 
Бакієв засуджений до 20 років, Максим Бакієв – до довічного позба-
влення волі. 

Міністерство закордонних справ Киргизької Республіки також 
висловило серйозну стурбованість у зв’язку зі збройними зіткнен-
нями в Одесі, які відбулися 2 травня і призвели до десятків людсь-
ких жертв. «Світова спільнота стає свідком нових тенденцій на 
пострадянському просторі, і по всій ймовірності, вони вимагають 
негайного початку розширеного діалогу, а не продовження кон-
фронтації. У цьому зв’язку, Киргизька Республіка закликає конфлі-
ктуючі сторони до негайного припинення насильства і врегулюван-
ня кризи шляхом мирного переговорного процесу в рамках міжна-
родного права і Статуту ООН» [8]. 

Політолог Павло Дятленко з Киргизстану каже, що правляча 
еліта стурбована діями Москви в Криму. Не стільки через страх 

                                                 
1 Курманбек Бакієв – киргизький політичний і державний діяч, лідер політи-

чного блоку «Народний рух Киргизстану» (з 2004 р.), прем'єр-міністр Киргизії 
(2000–2002 рр. і 2005 р.). Президент Киргизії з 2005 по 2010 рр., прийшов до 
влади на хвилі «Революції тюльпанів » проти уряду Аскара Акаєва. У 2009 р. 
переобраний на посаду президента Киргизії. У ході революції 7–15 квітня 2010  р. 
був скинутий і залишив країну. Одним із приводів до революції якраз і стала кла-
новість в управлінні країною. Нині з більшістю родичів перебуває в політичній 
еміграції в Білорусії. 
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аналогічної військової інтервенції, скільки через загальну стурбо-
ваності бажанням Росії залякати сусідів з колишнього союзу. «Це 
занепокоєння маленької країни по відношенню до великого проти-
стояння на пострадянському просторі», - говорить Дятленко.  

Чинибай Турсунбек, лідер правлячої в країні Соціал-демократи-
чної партії, каже, що він на боці українського народу. Киргизстан 
зробив висновки з двох своїх революцій, говорить він, зокрема, пре-
зиденти не повинні допускати своїх дітей до участі в політиці або 
тіньових оборудках. 

Опозиційний політик Омурбек Абдрахманов згоден з тим, що 
український державний переворот став «позитивним процесом», 
оскільки люди вибрали між «демократичним Заходом і авторитар-
ним Сходом». 

Незважаючи на те, що партія «Ар-Намис» перебуває в коаліції 
з Соціал-демократами Турсунбекова, вона традиційно посіла про-
московську позицію. І в цьому випадку один з провідних політиків 
партії «Ар-Намис» Турсунбай Бакир уулу засудив заворушення в 
Україні, які, за його словами, профінансовані західними урядами. 

Бакир уулу був одним з тих, хто склав відхилений законо-
проект про обмеження іноземної фінансової участі в громадянсь-
ких об`єднаннях в Киргизстані, на кшталт того, як це відбулося в 
Росії. Події в Україні, говорить він, підтвердили його думку про те, 
що такі «неконтрольовані» дії повинні бути зупинені. Також Бакир 
уулу попередив, що ейфорія від революції швидко проходить. 

Варто зазначити, що зараз Киргизстан відмовляється вступати в 
Митний союз на запропонованих Кремлем умовах. «Ми підемо шля-
хом, який відповідає інтересам громадян Киргизії». Так прокоменту-
вав президент країни Алмазбек Атамбаєв прийняття «дорожньої кар-
ти» щодо приєднання республіки до Митного союзу. Він підкреслив, 
що хоча у Киргизстана мало альтернатив запропонованому варіанту 
співпраці, але країна приєднається до Росії, Білорусі та Казахстану 
тільки в тому разі, «якщо будуть виконані вимоги Бішкека». 

«Невже ви не знаєте мене досі? «Продавити» мене на щось на 
шкоду країні – неможливо. Ми вступимо до Митного союзу тільки 
за умови, якщо будуть виконані наші вимоги. А шантажувати 
Атамбаєва неможливо; занадто я загартувався. У нас вибір малува-
тий, але ми підемо тільки тим шляхом, який влаштує киргизів і 
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захистить наші інтереси» [9], – заявив президент 16 грудня 2013 на 
підсумковій прес-конференції. 

Таким чином, заява президента Киргизстану стала першим 
відкритим визнанням, що Кремль вдається до шантажу, щоб при-
мусити країни колишнього СРСР вступити до Митного союзу. До 
цього президенти України та Вірменії воліли дипломатично запе-
речувати наявність тиску на них з боку Москви. 

Раніше перший віце-прем’єр Киргизстану Джоомарт Оторбаєв 
повідомив, що «дорожня карта» вступу цієї республіки до Митного 
союзу була затверджена Євразійської комісією в листопаді пото-
чного року без участі киргизької сторони і в такому вигляді цей 
план офіційний Бішкек не влаштовує. 

 Лідери опозиційних течій у державах Центральної Азії вба-
чають у ситуації з російським втручанням у справи України безліч 
центральноазійських паралелей. Казахський політолог Досим Сат-
паєв вважає, що прецедент того, що Росія не замислюючись пору-
шила Будапештський меморандум 1994 року, є загрозою безпеки 
для України. Такою поведінкою Росія, за його словами, показує 
всю ціну суверенітету країн колишнього Радянського Союзу, який 
може бути легко знищений з надуманого приводу. Для Казахстану, 
населення якого на 25 % складається з етнічних росіян, ця про-
блема стоїть надзвичайно гостро. 

Равшан Жеенбеков, лідер опозиції Киргизстану, також дуже 
стурбований кримським прецедентом. У Киргизстані теж проживає 
значна російськомовна меншина, є російська військова база і, крім 
того, киргизька економіка сильно залежить від грошових переказів, 
які з Росії відправляють киргизькі гастарбайтери. А це означає, що у 
Росії є ще й потужний економічний важіль впливу на керівництво 
країни. 

Одним з факторів, що надзвичайно сильно впливають на гро-
мадську думку в Центральній Азії, є джерела інформації. Більшість 
населення в регіоні дивляться московське ТБ і стурбовані розмо-
вами про фашистів, що заполонили Україну. 

В Узбекистані та Туркменістані політичні дебати не прово-
дяться, а громадське обговорення не заохочується. Один інтернет-
користувач з Узбекистану свідчить, що люди обговорюють події в 
Україні в інтернеті так само, як вони обговорювали Арабську 
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весну 2011 року. За його словами, дебати посилилися після прове-
дення невеликої демонстрації на підтримку мітингувальників у 
Києві біля українського посольства в Ташкенті [10]. 

У Туркменістані, найбільш ізольованій з п’яти держав Цен-
тральної Азії, за словами місцевого журналіста, на тлі досить обме-
женого доступу в Інтернет основним джерелом новин залишаються 
московські телевізійні станції, доступні тим, у кого є супутникові 
антени. 

Тим не менш, жодна з країн Центральної Азії не проголосувала 
проти резолюції Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності 
України. За прийняття документа на засіданні Генасамблеї в у Нью-
Йорку проголосували 100 держав, проти – 11, утрималися – 58. 

Генасамблея підтримала суверенітет і територіальну цілісність 
України, закликала держави утриматися від дій, спрямованих на 
порушення українських кордонів, а також підтвердила нелегіти-
мність референдуму в Автономній Республіці Крим та місті Сева-
стополі 16 березня 2014 року. 

Згідно з даними голосування, проти резолюції проголосували 
Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, Росія, Судан, 
Сирія, Венесуела і Зімбабве. Максимум, що могли зробити дер-
жави ЦА, вони і зробили – не натиснули на жодну кнопку. І це при 
тому, що Росія, як було заявлено у ЗМІ, чинила масований тиск на 
низку східноєвропейських і центральноазійських країн, домага-
ючись від них не оголошувати кримський референдум недійсним. 
«Москва навіть погрожувала Молдові, Киргизії, Таджикистану та 
низці інших країн штрафними санкціями у разі їхньої підтримки 
резолюції Генеральної Асамблеї ООН» [11]. 

Але і Європа, і Америка повинні остаточно усвідомити, що від 
ситуації, від долі України залежить майбутнє всього світоустрою, а 
не лише вихід Заходу до Центральної Азії і Близького Сходу. 

Директор Інституту Центральної Азії і Кавказу університету 
Джона Хопкінса Сванте Корнелл зауважує, що Україна і кавказькі 
країни необхідні для здійснення мрії Володимира Путіна про ство-
рення «євразійської» імперії від Білорусі до Таджикистану. 

«Американсько-російські відносини погіршилися через Ук-
раїну, але негативні наслідки не обмежаться лише Україною. Путін 
усвідомлює стратегічне значення кавказького коридору більше, ніж 
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автори стратегії на Заході. Звідси і вторгнення в Грузію у 2008 році, 
яке, як визнав колишній президент Дмитро Медведєв, було націлене 
на те, щоб зупинити розширення НАТО» [12], – пише політолог. 

Він зауважує, що Кремль уже закріпив свій вплив у Вірменії. 
А в Грузії і Азербайджані Путін фінансує проросійські політичні 
сили і рухи. Політолог припускає, що Кремль може посилити кон-
флікт між Вірменією і Азербайджаном через Нагірний Карабах. А 
потім почати вимагати від Грузії коридор для своєї армії, щоб во-
на, нібито, мала доступ до своїх баз у Вірменії. 

Незважаючи на сьогоднішні, на перший погляд, досить обере-
жні дипломатичні реакції, Росія все ж отримала значно меншу полі-
тичну підтримку інтервенції в Україну від своїх союзників у Цен-
тральній Азії, ніж це було під час війни на Кавказі 2008 році. Навіть 
якщо шість років тому деякі місцеві еліти підтримали введення 
військ Росії в Грузію, сьогодні фактично жодна країна відкрито не 
готова зробити це. Зусилля з інтеграції Росії в центральноазійському 
регіоні можуть наштовхнутися на активний або тихий спротив, аж 
до того, що і Киргизстан, і Таджикистан можуть дистанціюватися 
від євразійського проекту. У довгостроковій перспективі навіть Ка-
захстан може вважати невигідним створення союзу з державою, що 
піддається осуду або навіть блокаді в багатьох частинах світу і, до 
того ж, загрожує територіальній цілісності Казахстану. Поведінка 
президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва на недавньому саміті 
Митного союзу продемонструвала більш обережну позицію у відно-
синах з північним сусідом, ніж будь-коли. Більш того, навіть 
обережні спроби пов’язати Узбекистан і Туркменістан тісніше з 
Росією зараз будуть сприйматися з набагато більшим скептицизмом 
всередині їх еліт. 

8 травня в Москві пройшла неформальна зустріч голів держав, 
які входять до Організації договору про колективну безпеку 
(ОДКБ). Основною темою зустрічі булла ситуація в Україні, в кон-
тексті чого В.Путін разом з коллегами з Білорусі, Вірменії та 
Таджикистану відвідали тренування з управління збройними сила-
ми Росії. Безумовно, таким чином, російський президент намага-
ється заручитися максимальною підтримкою в разі вторгнення на 
східні території України. Але найбільш впливового союзника Росії 
по СНД – Казахстану – на цій зустрічі якраз і не було. Так що 
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можна стверджувати, що реальної підтримки діям Росії немає не 
лише на Заході, але й серед колишніх радянських республік. 

 Загалом, через ситуацію навколо подій в Україні можна про-
стежити посилення антиросійської риторики у Казахстані, Киргиз-
стані і Таджикистані й активізацію в цих країнах опозиції, яка тра-
диційно орієнтується на європейські цінності. Водночас, на тепері-
шньому етапі це не відображає загальних настроїв у суспільстві 
цих країн. Найбільш гострою є ситуація в Киргизстані, враховуючи 
наявність нестійкої рівноваги в Ошській області, традиційного 
протестного руху та посиленого зовнішнього впливу. 

Захоплення Росією України може здатися вигідним для Кремля 
в короткостроковій перспективі, особливо враховуючи зміцненням 
особистої влади В. Путіна всередині власної країни. Проте держави 
Центральної Азії будуть повільно, але неухильно намагатися знайти 
способи, щоб вийти з обіймів Росії. Зокрема, знижується їх страх 
перед Китаєм у світлі зростаючої російської агресивності та еконо-
мічної стагнації. Наприклад, Туркменістан і Казахстан є менш 
уразливими для Росії з погляду трудової міграції, і, отже, ці країни 
володіють більшим інструментом для пошуку альтернативних Росії 
союзників. Нарешті, отримуючи відносно невелику площу в Криму, 
Росія заплатить високу ціну, втративши Центральну Азію як 
останню територію, готову залишатися під її впливом. 

 
_______________________________ 
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Ростислав Балабан 
  

УКРАЇНА – НЕ ІСПАНІЯ. 
АКЦЕНТИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО 

ПОРІВНЯННЯ 
 
У статті в порівняльному плані розкрито особливості полі-

тичного та соціально-економічного розвитку українського та іс-
панського суспільств; подано як дотичні лінії, так і діаметральні 
відмінності. 

Ключові слова: Україна, Іспанія, соціально-політичний аналіз, 
порівняння. 

Balaban R. Ukraine is not Spain. Accents of socio-political 
comparison. The article deals with the features of political and socio-
economic development of Ukrainian and Spanish societies in a 
comparative plan; tangent lines and diametral differences are given.  

Key words: Ukraine, Spain, socio-political analysis, comparison. 
 
Порівняльний аналіз дає змогу встановити систему координат – 

точки відліку, а відповідно, і шкалу оцінок для України, і, у прин-
ципі, означити суспільно-політичний простір, в якому перебуває 
суспільство. Пропаганда «стабільності» за часів Президента В. Яну-
ковича не давала орієнтирів. «Стабільність» матеріалізовувалась у 
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показнику фіксованого валютного курсу, хоча суспільство відчувало 
повільно повзучі ціни. Такий ідеал розкодовувався, як те, що не чі-
пайте, нічого не міняємо, і, скоріше, «стабільність» виглядала як ста-
гнація. Хоча у частини населення був аналогічний настрій. Не чі-
пайте нас, нічого не змінюйте.  

Майдан після розгону 30 листопада 2013 року повстав як вимо-
га змін. Як ми бачимо, були і ті, хто не підтримував акцію протесту 
на Майдані: 14,8 % – скоріше не підтримую; 31,3 % – не підтримую 
[1]. Українське суспільство, в принципі, навчене терпіти. 

Країна як державно-політичний організм без ідеалів і мети, 
цінностей, що оформлено ідеологічно, не має перспектив розвитку. 
У таких умовах суспільство саме по собі не є цінністю, а, відпові-
дно, стає біологічним матеріалом. Опоненти можуть зауважити, що 
в українському суспільстві є цінності, як-то християнські чи якісь 
інші. Але ми вказуємо на те, що такі цінності є індивідуальними, 
сімейними, але як колективні та загальнонаціональні ці цінності не 
артикулювались. 

Зазначимо, що порівняння України та Іспанії можуть мати як 
дотичні лінії, так і діаметральні відмінності. Зокрема, те, що еконо-
міка Іспанії не потужна серед країн Європи, регіони Іспанії розви-
нуті не рівномірно. Наявна тема економічної кризи, є протести 
проти влади і звинувачення в корупції. Що, в принципі, притаман-
не й українській ситуації. 

Ці матеріали готувалися на початку 2014 р. як соціально-
політичне порівняння України та Іспанії. Проте за лютий–березень 
2014 р. в Україні відбулася низка системних політичних подій, які 
не були занесені до матеріалу аналізу, і порівняння не можливе че-
рез їхню вагомість. Проблеми, які були латентними в українській 
політичній системі і суспільстві, – раптово проявилися, а про те, 
що здогадувалось, набуло фактичного підтвердження. Час і події 
розставили акценти. 

Цими подіями в Україні став розстріл протестуючих на Майдані – 
18 лютого 2014 року. Фактичне зникнення чинного Президента Ук-
раїни на кілька днів. Фактична втеча перших осіб держави, як-то Гене-
рального Прокурора, Прем’єр-міністра тощо. Швидкий розпад колись 
«залізобетонної» більшості у Верховній Раді. Обрання виконуючого 
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обов’язки Президента. Обрання нового уряду. Призначення нових 
дострокових президентських виборів. Поява воєнізованих «зелених 
чоловічків»1 у Криму. Кримський референдум 16 березня 2014 р. і про-
голошення приєднання Криму до Російської Федерації. Зрештою, пере-
бування надмірної кількості військ РФ на кордоні з Україною під 
виглядом навчань. При цьому останнє ми оцінюємо як військове проти-
стояння. (Економічні війни, які вела РФ проти України, досягли нечу-
ваної кульмінації – військового протистояння. Основу цих протистоянь 
становлять не економічні інтереси, а геополітичні впливи, зрештою, 
військові дії на Сході країни.) 

Тому під час порівняння України та Іспанії, яке ми планували, – 
тема, наприклад, сепаратизму Країни Басків або Каталонії в Іспанії 
набуває нового звучання саме для України. До речі, колись незале-
жна Каталонія, яка потрапила під Іспанську корону у 1714 році, 
здійснювала кілька спроб встановити незалежність, а тепер на 2014 
рік запланований референдум з цього питання. Такі настрої були пу-
блічними. Відбувалися масові акції на підтримку незалежності. 
Натомість в Україні – відносно спокійна територія, Автономна Ре-
спубліка Крим, на території якої раптово державна влада України 
стала недієздатною, а до цих подій особливих проявів сепаратизму 
не демонструвалося. Причому, нам доводиться спостерігати унікаль-
ний феномен, коли територія «бореться» не за незалежність і само-
стійність, а переходить з однієї юрисдикції в іншу. При цьому, оче-
видно, що тією чи іншою мірою у кримчан присутні проросійські 
настрої. Одна з причин цих настроїв – створена інформаційно 
боязнь фашизму і бандерівців, які йдуть на Крим. Фашизм і банде-
рівці приписуються Києву і Західній Україні. Причому визнається, 
що в Криму утисків чи обмежень національних, мовних, релігійних 
не було. Так само, як немає загрози фашизму і бандерівців.  

                                                 
1 У Криму зявилися якісно обмундировані воєнізовані особи без упізнаваль-

них знаків. Особливість така, що обмундирування якісне, уніфіковане і коштовне 
(більше тисячі євро один комплект), а модель та, що стоїть на озброєнні в РФ. 
При цьому РФ офіційно не визнала «зелених чоловічків» своїми, а в обіг ввела 
термін «ВВЛ військові, ввічливі люди». При цьому РФ за договором не мала 
право розміщати своїх військових у Криму, а також те, що вона була гарантом 
цілісності і безпеки України. Тому є велика ймовірність, що «зелені чоловічки» – 
це вояки РФ. 
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Очевидно, що ця тема потребує окремого розгляду, але так само 
очевидно, що в державно-політичній системі України є системні 
пробоїни: 

1. Девальвовані і нефункціональні не тільки адміністративні 
органи, а й спецслужби. 

2. Не менш важливо. Відсутність інформаційної політики; ук-
раїнського інформаційного поля; ідейної та ідеологічної пропа-
ганди. А тим більше, відсутність інформаційної політики на ззовні. 
Це стало очевидним, коли з російських телепередач експерти оці-
нювали події в Києві як «нацистські», «фашистські», «бендерів-
ські». Причому приводом для таких оцінок було співання Гімну 
України, гасел «Слава Україні» тощо. 

3. Непублічність політичних процесів, прийняття рішень, уп-
равлінських кроків. 

4. Недовіра, яка не має реалізації, відсутність реакції на неї 
накопичується до відрази до державно-політичної системи і до 
можливого бунту. 

5. Відсутність самоврядування як фактора ефективного вико-
ристання місцевих ресурсів та участі громад в управлінських 
процесах. Останнє посилює відсторонення суспільства від політи-
чних процесів. 

6. Комерціалізація влади. 
7. Відсутність каналів комунікування. 
8. Відсутність школи виховання кадрів. 
Як наслідок, нерозуміння правлячою елітою суспільних потреб. 
Якщо ми говоримо про Україну, то маємо кілька наріжних 

проблем. Це «розкол» України на «Захід» і «Схід». (А як вияви-
лося, реальне відшматування Півдня). Це мовне питання, яке може 
бути включене в тематику «розколу». І це розрив між багатими і 
бідними. Але основним тлом є питання недовіри суспільства до 
представників влади, органів влади, зрештою, політичної системи. 
Така недовіра зберігалася тривалий час. У свою чергу, державні 
органи все більше «комерціоналізовувались»1, а зрештою, втрачали 
функцію власного прямого призначення і зворотного зв’язку з 

                                                 
1 У цьому випадку ми маємо на увазі те, що чиновники-розпорядники підписів 

переважно орієнтувалися на особисту вигоду, надаючи погодження. Фактично, кожне 
погодження найрізноманітніших служб і комісій неофіційно мало свою вартість. 
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суспільством. Останнє було очевидним. Колишній Прем’єр 
М. Азаров у виступах запитував, чого не вистачає суспільству, 
мовляв, подешевшала капуста (2007 р.). Так само йшла рекла-
ма, що покращення відбулось, а люди, звісно, не відчували, в 
чому воно полягає. Міністр соціальної політики Н. Королевсь-
ка заявляла, що все гаразд, а в цей же час уже не виплачува-
лись лікарняні і допомога у разі народження (2013 р). Хоча 
курс гривні до долара був сталий, цим підмінялося поняття 
економічної стабільності, мовляв, «гривня» стабільна і міцна. 
Але, водночас, відбувалась прихована інфляція. Автомобілісти 
бачили, що на 100 грн можна було проїхати все менше і менше 
кілометрів. Те саме стосувалось і продуктів, які «непомітно» 
дорожчали. Багато хто розумів, що підготовка до Євро-2012 
була великим розкраданням коштів. 

Проте в українських умовах суспільство не готове до вияву 
системного протесту на рівні щоденного спілкування, громадсь-
кого контролю. Він традиційно залишався «кухонним», а не публі-
чним. Чинити супротив громадяни побоювалися через втрату робо-
ти, інші міркування. Тому це загрожувало не розв’язанням про-
блеми, а потенціальним вибухом. 

Незважаючи на те, що суспільство переважно визнало режим 
беззаконня, коли говорилося між собою про те, що суди вирішу-
ються за гроші, рівень недовіри у грудні 2013 р. становив 79,2 % – 
судам; 80,2 % – Верховній Раді України; 79 % – міліції; 74 % – 
уряду; 57,7 % – опозиції. 

Міліція все менше оцінювалась як правоохоронний орган. 
Сигналами-символами режиму беззаконня було затримання судді-
колядника І. Зварича у 2011 р. з кількома мільйонами гривень. Хоча 
було ще кілька затримань суддів корупціонерів. Втеча з-під варти 
ректора Національного університету Державної податкової служби 
у 2013 р., який був затриманий за хабар і, очевидно, що втік з-під 
варти також за хабар, а в пресі засвітилося, що його сім’я володіє 
майном у США тощо. Зрештою, зафіксовані такі злочини самих мі-
ліціонерів, як згвалтування, побиття, катування, вбивство, продаж 
наркотиків [2]. За таких умов здирництво рядовими міліціонерами з 
«лоточників» грошей або хабарі на дорогах для працівників ДАІ – 
взагалі не сприймалось як злочин. 
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Виявлення фактів порушень сприймалося суспільством не як 
системна боротьба з корупцією, а як те, що під об’єктив потрапив 
неугодний суб’єкт. Першим спалахом і суспільним протестом став 
протест проти укривання міліціонерів-ґвалтівників у Врадіївці 
(2013 р.) А вінцем цьому став виступ міністра МВД В. Захарченка 
у Верховній Раді України зі словами, що «я не можу відповідати за 
кожного міліціонера». Це принципове зауваження, яке вказує на 
відсутність інституту політичної відповідальності як такого, а тим 
більше, на розуміння такої відповідальності. Так, міністр має від-
повідати за дії тих, кого він очолює, вживати заходів щодо вихо-
вання, заміни, підбору кадрів, за впровадження реформ тощо. У 
разі надзвичайної події посадова особа йде у відставку. Відповідно, 
наступник робить усе, щоб це не повторилося. Так система відто-
чується до ідеалу і тримається в тонусі. В Україні це не працює; це 
означає, що політична система в цілому деформована. Відповідно, 
міністерські і чиновницькі посади є не управлінськими, а вотчи-
ною для «кормління». Не можемо не навести приклад, коли в Ук-
раїні в 2012, 2013, 2014 рр. замерзали на смерть люди, а натомість 
– жодної політичної реакції. Це і є прямий приклад гігантської де-
фектності державно-політичної системи. Причому такий, про який 
мало пишуть науковці, оскільки це, нібито, не академічна тема, ще 
більше підтверджуючи реальну дефектність системи. Якщо в до-
розі вмерла від заметених доріг і морозу хоча б одна людина – мі-
ністр з питань надзвичайних ситуацій має піти у відставку. У зво-
ротній ситуації, навіщо утримувати міністерство з його підрозділа-
ми, автопарками, закордонними відрядженнями, секретарями і т.д., 
якщо загинула людина? Так само, якщо на дорозі є вибоїна або в 
лікарні відсутні бинти, – відповідний міністр має піти у відставку. 
На ці питання не дають відповіді і політики. 

Надзвичайно велика вада усього зазначеного полягає в тому, 
що суспільство крок за кроком допускає це, починаючи з дрібних 
речей і доводячи їх до повного абсурду. 

 Як противага цьому, наведемо дрібний, але доволі показовий 
приклад. В Іспанії автотуристів з СНД попереджають, щоб ті не на-
магалися дати хабара поліцейському. (Місцевим це в принципі не 
приходить на думку). А от дати хабар – буде образою для полі-
цейського. Так само неможливий, наприклад, пошук автотранспор-
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тних номерів чи посвідчень, до носіїв яких буде менша або особли-
ва увага – їх просто немає в природі. Хоча іспанське суспільство 
звинувачує свою владу в корупції. 

В Іспанії є практика організованих і відкритих протестів. Пла-
кати з протестом можуть висіти в публічних закладах і в держав-
них установах. При цьому репресії до персоналу чи очільника за-
кладу в принципі не можливі. Профспілки організовують протести 
вчителів і лікарів, які потерпають від скорочень виплат. Щоправда, 
деякі працюючі утримуються від участі. Вони збережуть місце ро-
боти, беручи участь у протесті, але за день відсутності буде вира-
хувана платня. Відомі масові мирні протести проти монархії, а та-
кож масові акції за незалежність Каталонії тощо. Ці акції не мають 
вигляду вибуху і не видаються битвою на смерть – це еволюційний 
процес. В Україні ж протест категоричний: або до перемоги, або 
повна поразка. Момент дискусії і компромісу – відсутній. Процес 
переважно вибуховий, у побуті латентний, а щодо профспілок, то 
ця функція атрофована. 

У державних закладах малоімовірні публічні протести, хоча 
колектив дотримується такої думки. До речі, це одна з умов появи 
протесту на нейтральній території, коли громадяни підтримували 
«Майдан» як акт протесту проти влади і незручності для неї, але на 
роботі займали позицію нейтралітету. Так виникає український 
ланцюг поруки і неучасті. На місцях не відбувається реакція на ни-
зове керівництво. Останнє не передає реакцію вищому управлінсь-
кому щаблю – і так до верху всієї державно-політичної піраміди. 
Таким чином, помічаємо стільниковість не тільки в суспільних гру-
пах, а й у системі державного управління.  

Незважаючи на те, що Україну називають співучою, що пере-
дбачає певну фестивальність, Іспанія, а точніше місцеві громади, 
проводить 6–12 свят на рік різного масштабу і тематики, що, оче-
видно, створює певний емоційний заряд. Порівняно з Україною, 
таких місцевих свят 1–2, як день села, міста чи району. Інші свята 
релігійні, трансформовані в сімейні. Відзначимо, що ліками, але не 
панацеєю, може бути формування нової культури відносин – сус-
пільних заходів. Ці заходи можуть бути і підштовхувачами еконо-
міки, й елементами пропаганди. До речі, в Іспанії, а очевидно і в 
Європейській реальності, є практика масових вуличних гулянь, у 
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тому числі на Новий рік. Таке масове дійство на Новий 2014 рік в 
Україні відбулося вперше на майдані Незалежності, що для Європи 
є традиційним. 

Можемо зазначити, що українське суспільство не соціалізо-
ване в тому розумінні, що залучене до різнопланових соціальних 
заходів, де й виникає соціальна площадка комунікацій з можливою 
вибудовою соціальних зв’язків.  

Український варіант накопичення латентного протесту, недо-
віри, побоювання його виявити – негативне явище для політичної 
системи загалом. Щось на зразок того, що хто принесе погану 
звістку – буде покараний. Відповідно, політичний клас формувався 
відірваним від суспільних потреб. Держава не здатна реагувати на 
подразники, виправляючи ситуацію. Ми називаємо це стільнико-
вим суспільством, в якому навіть не соціальні групи, а окремі сім’ї 
вибудовують стільники. Так само закрилися в окремі стільники за 
різними ознаками еліта, політики, чиновники. Символічна мате-
ріалізація цього – це поява парканів навколо державних органів – 
Парламенту, ЦВК, паркани навколо садиб, начебто відгороджують 
певне життя від усієї України. 

Революційні події взимку–навесні 2014 р. в Україні продемон-
стрували, що органи не можуть впоратися зі своїми функціями. 
Міліція зникла з вулиць, а злочинність не зросла; голови адміні-
страцій, заступники, прокурори та інші чиновники почали раптово 
й одночасно хворіти, а якість умов життя не змінилася. Стало зро-
зумілим, що армія небоєздатна. Це ті факти, які ще донедавна не 
мали статистичного підтвердження. Державна система України ви-
холощена з надзвичайно слабким скелетом. 

Так само міліція не захистить і не упередить від злочину. Так 
само, як прокуратура не прагне дотримання законності. Так само, 
як не потрібно шукати ідеалу в медичній сфері чи будь якій іншій, 
у тому числі й науковій. 

Очевидно, таке ж лихоліття відбувається з державними фінан-
сами, бюджетом тощо. Просто для пересічних громадян речі, що їх 
стосуються, очевидні. Такий стан речей цементується і суспільною 
оцінкою.  

Очікувана люстрація все ще не відбувається. Вона справді мо-
гла стати політичним очищенням, покаянням і вибаченням перед 
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суспільством. Потрібно зазначити, що в Іспанії є прибічники лю-
страційних процесів, що не відбулися після падіння режиму Франко. 

Звичайно, що в Україні при усіх розкладах доведеться викори-
стовувати старі кадри. Ті, хто народився в 1991 р., сьогодні мають 
вік лише 23 роки, вони тільки починають заходити у владу і лише 
за 20 років будуть становити основну базу. Але величезна вада по-
літичної системи в Україні – це відсутність школи виховання і 
селекції кадрів. 

В Україні недовіра тривалий час зберігалась у латентній формі 
та існувала паралельно з вірою в «доброго царя батюшку» (чино-
вника того чи іншого рівня), який має щось зробити. Цей пласт 
недовіри вибухнув після побиття мітингарів органами МВД у ніч 
на 30 листопада 2013 р. Сутність подій була такою: на майдані 
Незалежності біля стели з образом жінки розміщалися проте-
стуючі, які перебували там удень і вночі. Принципово зауважимо, 
що «протестуючі» були не проти влади. Вони підтримували курс 
євроінтеграції України, в принципі офіційний курс останніх років, 
й отримали назву «Євромайдан». 

Євромайдан поступово «танув», він не мав ораторів, політиків, 
у тому числі тому, що йшов на спад. І тільки нічний розгін демон-
странтів на наступний день викликав пробудження киян, які вийшли 
на вулицю. Трансляція грубих фактів розгону, зокрема на «5-му ка-
налі», і виступ П. Порошенка про його участь у протесті синерге-
тично зібрало рекордну кількість людей 8 грудня 2013 р. Насправді 
людей було впритул один до одного від пам’ятника М. Грушевсько-
го униз, до пам’ятника В. Леніну, і по вул. Хрещатик до майдану Не-
залежності. Кількість була нестатична, постійно люди виходили з зі-
брання і постійно підходили інші. За повідомленнями ЗМІ РФ, було 
кілька сотень, офіційне МВД України оцінило кількість в 61 тисячу, 
а вітчизняні політики визнали 1 млн. 

Звичайно, що наявні оцінки організації масового «Майдану» 
якимись силами, як-то «американськими», «західними» чи іншими. 
Але факт такий, що масового виходу громадян на вулицю не очіку-
вали самі політики і фактично наздоганяли процес, бо натовп по-
требує керманича або він набуває інших організаційних форм. 

Символічно, що в ніч розгону перший притулок від кийків 
«беркуту» надала православна Церква, яка зазвичай провладна. 
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Мирний захід не наляканий розстрілами і пораненнями, яких 
ще не було. У цей день політики від опозиції В. Кличко, А. Яценюк 
і О. Тягнибок утримали похід громади, яка була ладна йти і за-
ймати будь-що, і тоді сценарій був би іншим. Вони не були готові і 
однозначно не мали плану. 

Влада продемонструвала ще одну системну ваду – вона не 
здатна комунікувати. В Україні відсутні комунікаційні канали і 
площадки. Тому такою високою популярністю користуються неча-
сті телепередачі на зразок «Шустер лайф», де є невеличке поле об-
говорення – комунікацій. 

Влада продемонструвала і свою нездатність управляти – неви-
правданими військовими діями «влади» проти протестуючих гро-
мадян, що набули кульмінації 18–20 лютого 2014 р., коли «влада» 
розстріляла протестуючих. 

Україна не стала поліцейською державою. «Влада» не дбала не 
тільки про суспільство, а й про свою охорону. Правоохоронні ор-
гани, які все частіше почали називати силовими, не були в пошані, 
не підгодовувались з рук влади, тому й не були готові її боронити. 

Зазначимо, що це не була громадянська війна однієї частини 
суспільства проти іншої і не повстання бідних проти багатих, а 
саме громади проти «влади».  

До цих подій в Україні сформувалося стільникове суспільство, 
в якому групки і фактично окремі сім’ї вибудовували особисті зони 
комфорту. Не дивно, що так стала поводитися і «влада», яка все 
менше і менше орієнтувалася на суспільство, фактично не маючи з 
ним площадок для комунікацій, відповідно, і не маючи потреби в ка-
налах комунікацій. Навіть інтерв’ю з Президентом В. Януковичем 
були такі, що відбувалися без права запитання з боку запрошених 
журналістів. Однією із демонстрацій нищення площадок комуніка-
цій стала відміна районних виборів у Києві, незрозуміла ситуація з 
виборами до Київради і мера Києва. Така сама ситуація з непризна-
ченими виборами в більше ніж 10 містах по Україні. Призначувані 
голови адміністрацій різних рівнів мали фактичну залежність від 
центру призначення – і жодних зобов’язань від місцевих громад. 

Тема про економічну кризу в світі періодично актуалізується, 
але не є системною для суспільства. Актуалізується переважно пред-
ставниками влади, очевидно, що для виправдовування результатів 
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власної політики. Це спостерігалося у виступах Прем’єра М. Аза-
рова при Президенті В. Януковичі. 

 Суспільство не так відверто реагує на це, оскільки тривалий 
час перебуває в режимі виживання, заробітчанства й обігрування 
«держави». 

Ми спробували віднайти подібні лінії напруження в Іспанії. 
Ними стали такі речі: іспанське суспільство поділене на прихиль-
ників монархії і тих, хто за республіку, що підтверджується багато-
тисячними мітингами проти монархії влітку 2013 року. Також те, 
що без люстрації після диктатури Франко в іспанському суспіль-
стві, можливо при владі, залишилися старі кадри доби Франко й ті, 
хто проти цього. Можна інтерпретувати цю тезу як наявність при-
хильників авторитаризму і демократії. Окрема тема – цигани, які 
слабко інтегровані в суспільство. Вони селяться колективно в не-
обладнаних місцях, не навчаються, малозабезпечені і т.д. Сьогодні 
влада не має ресурсів на протидію таким поселенням та їх адапта-
ції. Щодо влади, то її теж звинувачують у корупції. Ще іспанським 
питанням лишаються настрої на вихід з Іспанії. Такі настрої в 
Країні Басків і Каталонії. 

 Проте основний проблемний фон – це економічна криза, яка 
розпочалася у 2008 р. і на початок 2014 р. має свої наслідки. 

Щодо економічної кризи, зазначимо, що це не одномоментний 
стан. Так, громадяни – покоління 30-40 років тому, маючи робі-
тничу професію, могли придбати в іпотеку 2-4 квартири, забезпе-
чуючи своїх дітей. Цей самий працівник був упевнений, що він 
влаштувався на роботу назавжди. Сьогодні іспанці втратили 
можливість активно купувати нерухомість, а багато і втратили її 
внаслідок кризи. Сьогодні працівник не впевнений, що його робота 
надовго або назавжди. 

Спробуємо описати соціально-економічний пакет сім’ї. 
Середня заробітна плата впала за найнижчою оцінкою на по-

чаток 2014 р. до 1000 євро. Ще у 2011 р. вона оцінювалась близько 
2260 євро [3]. У 2013 р. – 1615 євро [4]. Мінімальна зарплата в 
2013 р. становила 752 євро. 

Сім’я, яка проживає у власній квартирі 70 м.кв., сплачує за 
електропостачання 100 євро; за воду – 30 євро; за газ – 60 євро.; 
вивіз сміття – 6 євро.; податок на нерухомість – 25 євро і страху-
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вання майна – 12 євро. Таким чином, комунальні платежі стано-
влять 233 євро. 

Харчування на сім’ю з чотирьох осіб (двоє дорослих і двоє 
дітей) становить 400 євро на місяць.  

Витрати на школярів такі: близько 65 євро в рік на обладнання 
(5,4 євро в місяць); книжки від 50 до 150 євро в рік, тобто макси-
мально 12,5 євро в місяць. І шкільні обіди 7 євро (182 євро в мі-
сяць). Іспанці користуються як державною медициною, так і стра-
ховою. Медична допомога, якщо є загроза життю, буде надана не-
залежно від того, чи є страхування, чи кошти. Медична страховка 
коштує 120 євро на матір з двома дітьми. 

Таким чином, базові витрати становлять 953 євро на місяць. 
Лишається транспортне питання. Витрати на пересування можуть 
суттєво вдарити по кишені, тому сім’я прораховує маршрут пере-
сування. 

Матеріалізація кризи має такий вигляд, що деякі безкоштовні 
музеї стали платними, службовці перестали отримувати так звану 
13 виплату. Батьки (15-17 %) переводять дітей з приватних закла-
дів до державних шкіл. Електроенергія подорожчала на 30 %. Без-
робітних стало 25 % трудового населення. Впали ціни на нерухоме 
майно, орієнтовно на 25 %. Порівняно з Україною, ціни на товари 
легкої промисловості і харчування дешевші. 

Населення, як традиційно для європейця, не переймається де-
монстрацією розкоші й, очевидно, живе в режимі економії і нако-
пичення заощаджень. 

Ми можемо зазначити, що сім’я (2 дорослих і 2 дітей) з одним 
працюючим живе в обмежених умовах.  

Прорахуємо такий сімейний пакет в Україні. Середня заро-
бітна плата становила на початок 2014 р. приблизно 3200 грн. [5]. 
Це було на той період приблизно 283 євро. Зазначимо, ті самі ви-
трати для української сім’ї. 

За оцінками експертів, на стримане харчування потрібно не 
менше 3000 грн. Оплата квартири з опаленням водою та електри-
кою 350 грн, оплата школи 250 грн. Треба зазначити, що в Україні 
регіоналізація вартості може принципово відрізнятись, у тому чи-
слі за ознакою село-місто. Окрема тема – це медична, оскільки офі-
ційно вона безкоштовна, але при нагоді потрібно платити. При 
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цьому страхова медицина не розвинута, вона слугує не для масо-
вого загалу, а навпаки, для більш заможних. Витрати на медичне 
страхування за різними джерелами становлять від 50 грн до 2000 
грн на людину. Такий фактаж теж говорить про певну непрозорість 
і зловживання. За відносно помірної витрати 300 грн на людину – 
становитиме для матері і двох дітей 900 грн. Навіть за таких підра-
хунків витрати перевищують місячну середню зарплату. 

За однаковими показниками Іспанія і Україна: 
Іспанія при середній зарплаті 1000 євро витрати – 950 євро. 
Україна при середній зарплаті 3200 грн. витрати – 4550 грн. 
Зазначимо, що в Україні поширена практика натурального го-

сподарства – вирощування для своїх потреб, а також підробітки і 
заробітчанство, які переважно не відображаються статистикою. 

Оцінюючи якість життя, можна взяти такий узагальнюючий по-
казник, як тривалість життя. Так, в Іспанії він становить 82 роки, а в 
Україні – 71 рік. Безумовно, потрібно відзначити рівень задоволення 
і щастя. Ці показники вже стають новим критерієм соціально-полі-
тичних оцінок. Оскільки сьогодні економічні показники, навіть і рі-
вень життя, не дають повної картини, очевидно, все більше поширю-
ються соціальні механізми, які дозволяють людям відчувати себе 
задоволеними. Індекс щастя в українців у 2013 р. – 56 % [6].  

Іспанія за рівнем щастя посідає 76-те місце, а Україна – 95 (за 
міжнародним індексом щастя на 2009 р.) [7]. Причому, на «шкалу 
щастя» країни не стають у послідовності ВВП на душу населення, 
за критерієм європейські-неєвропейські і т.д.  

Слід спинитися й на питанні і про політичні сили в Іспанії. 
Звичайно, обсяг роботи не дасть можливості глибинного аналізу, 
але ключові місця потрібно актуалізувати. 

Очевидно, що час змін переживає і Європа. Українські сигнали 
прикули увагу європейців. Для них події в Україні у такому форматі, 
аж до військового загострення – не очікувані. Вони раптово пробу-
дили багатьох європейських політиків і зробили помітною країну на 
кордоні з Євросоюзом. Геополітичні проблеми України трансформу-
ються в енергетичні проблеми, як залежної від одного джерела, а от-
же, і енергетичну безпеку. Жодна форма неспокою не цікава євро-
пейському сусіду. Причому зрозуміло, що в середині самої Європи є 
низка соціально-політичних проблем – так звані скриті конфлікти, 
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яких нараховується більше 150. Вони можуть педалюватися, серед 
іншого, сторонніми силами. В Європі досить країн, які згадують свої 
історичні землі, які нині належать сусідам. Це і маленька Литва, і 
Угорщина. Є території, що переходили від Німеччини до Франції і 
навпаки. Питання в тому, чи прийдуть до влади в цих країнах 
агресивні політичні сили чи політичні лідери. Що в цьому разі 
страхує Європу? 

Нині іспанські землі, як Каталонія, борються, а боротьба полі-
тико-дипломатична і еволюційна, за незалежність. Сили, що пере-
могли в місцевому парламенті в Каталонії і виступають за незале-
жність її, аж ніяк не говорять про перехід від Іспанії під юрисдик-
цію іншої країни. Вони виступають за власну самостійність і пла-
нують залишитися в Євросоюзі. Ремарка щодо Криму, що пере-
йшов від України до РФ така, що наступна історія Криму буде бо-
ротьбою за власну незалежність. Ця історія може бути як коротка – 
до падіння В. Путіна, так і трьохсотрічна.  

Політичними питаннями сучасної Іспанії є, безумовно, еконо-
мічна криза, з якої витікає питання робочих місць і нові соціальні 
пакети. Політичний колорит приблизно такий:  

5 % – нові політичні сили, як «Союз Прогрес Демократія», що 
почали обіймати важливі пости; 

15 % – націоналісти; 
38 % – опозиція, як соціалістична робітнича іспанська партія 

(PSOE); 
42 % – народна партія, що при владі. 
У свою чергу, Україна пережила позачергові президентські ви-

бори, на яких переважно підтримала символ об’єднання, який вті-
лив кандидат П. Дорошенко, залучивши в свою команду потенцій-
ного кандидата В. Кличка. 

Очевидно, що українське суспільство потребує візуалізації 
демократичних процесів, якими мають бути розв’язання військо-
вого конфлікту на Сході країни, перевибори парламенту і люстра-
ція. Також, очевидно, зростатимуть нові сили, як мутації від існу-
ючих, так і ті, що проявилися в революції. Пропагандистські ідеали 
не будуть сприйматися загалом.  

Історично склалося, що Україна перебуває не тільки на куль-
турному і геополітичному розломі з відмінною шкалою цінностей. 
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Інколи здається – і в іншому інформаційно-часовому просторі. 
Важливо, щоб зрозуміти і виробити через суспільну комунікацію 
ідею вибудовування унікального «острова» Україна чи знаходити 
нові ідеали. Україні не вдалося прийти до цього академічним шля-
хом, а зараз триває час жертв і криз. Досвід Європи демонструє, що 
в різні часи суспільства пройшли випробування і отримали своє 
гартування. 

*** 
Назва «Україна – не Іспанія» була обрана як перегук виданої 

президентом Л. Кучмою книги «Україна – не Росія». Тоді цих 
відмінностей, помітно, не було менше. Сьогодні очевидно, що таки 
Україна системно відмінна від авторитарної Росії, вона відмінна і від 
демократичних укладів Європи. Наріжними проблемами української 
політичної системи є вибудовування комунікаційних площадок, за-
лучення суспільства – системно і регулярно – до політичних проце-
сів, вирівнювання соціального ландшафту і обрання курсу розвитку. 

Подіями 2014 р. повинен завершитися період невизначеності, 
вичікування і т.зв. «перехідний». Українське суспільство, зви-
чайно, має в собі зерна як демократичних ініціатив, так і прагнення 
царя-батюшки, «міцної руки», і баласт пасивних настроїв. Очіку-
вати і відпрацьовувати популістські технології вже не можна, хоча 
вони лишаються ще ефективними. 

Україна стоїть на порозі або розв’язання цього вузла і пере-
ходу до ефективної України, або на порозі революції «2017 р.» (за 
аналогією 1917 р.), яка знесе і установи, і політичний клас і матиме 
глибокі і складні наслідки. 

 
_______________________________ 
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УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС:  
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИБІР І РЕАКЦІЯ 

НА ПОДІЇ ЄВРОМАЙДАНУ 
 
У статті йдеться про ставлення українського бізнесу до 

вектора економічної інтеграції України, причини і факти участі 
українського бізнесу в подіях Майдану. 

Ключові слова: Європейський Союз, Митний союз, великий біз-
нес, малий та середній бізнес. 

Brekharya S. Ukrainian business: civilization choice and reaction 
on events of the Maydan. The article is about the attitude of the Ukrainian 
business to the choice of the vector of economic integration of Ukraine, the 
causes and facts of business involvement in the events of the Maidan. 

Key words: The European Union, the Сustoms Union, big 
business, small and average business. 

 
Увесь український бізнес – малий, середній та великий – був од-

нією з найзацікавленіших сторін щодо обрання зовнішньополітично-
го курсу країни. Кожна з існуючих альтернатив – Європейський 
Союз чи Митний – мала певну привабливість для певних галузей, 
від вибору країни залежало не лише політичне, а й, насамперед, еко-
номічне майбутнє суспільства. Рішення Віктора Януковича про не-
підписання Угоди про Асоціацію з ЄС, що було сприйнято суспіль-
ством як повна зміна геополітичного курсу, стало одним із каталіза-
торів революції і подальшої зміни влади. Що приніс би українсь-
кому бізнесу той чи інший варіант економічної інтеграції? Яка роль 
у процесах революції належала бізнесу? Як бізнес відреагував на но-
ві умови – анексію Криму Росією та військові дії на Сході? Відпо-
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відь на ці питання і є основною метою статті, яку мають розкрити 
такі завдання: 

 дослідити ставлення українського бізнесу до альтернатив-
них векторів економічної інтеграції, проаналізувати фактори, які 
визначали позицію бізнес-середовища в цьому питанні; 

 вивчити роль бізнесу в подіях Євромайдану; 
 проаналізувати моделі поведінки великого капіталу в умо-

вах нових політичних реалій (анексія Росією Криму, військові дії 
на Сході України). 

Понад двадцять років офіційний Київ не робив цивілізаціного 
вибору, балансуючи між Заходом та Сходом. Вітчизняний бізнес, 
одна частина якого орієнтована на ринки Заходу, інша – на ринки 
Сходу, з самого початку був стороною, що найбільш зацікавленена 
у питанні цивілізаційного вибору й курсу зовнішньої політики 
країни. Ппитання вибору між євроінтеграцією та тяжінням України 
до Росії було не лише вибором політичних та цивілізаційних цін-
ностей, але й вибором економічної філософії й пріоритетів. З од-
ного боку, і Українська держава, і вітчизняний бізнес мали інтерес 
до ринків збуту і фінансових запозичень Заходу, з іншого – приваб-
ливий вигляд мала перспектива дешевих російських енергоносіїв, а 
також ринки збуту Росії, Білорусі, Казахстану.  

Деякий час українській владі вдавалося балансувати між Захо-
дом і Росією, але з моменту створення у 2010 році Митного союзу 
політичний і економічний тиск Росії на Україну посилився, одно-
часно політику на зближення демонструвала і Європа – в листопаді 
того ж 2010 року на саміті «Україна–Европейський Союз» було 
підписано протокол до Угоди про партнерство та співробітництво з 
основних програм Евросоюзу, який передбачав, що представники 
України можуть брати участь у програмах ЄС у статусі спостеріга-
чів. А 30 березня 2012 року голови делегацій України та Євро-
союзу парафували Угоду про Асоціацію і через декілька місяців, 
19 липня того ж року, – Угоду про поглиблену та всебічну Зону 
вільної торгівлі. 

«Європейський вибір – це не прості слова. Вони означають, 
що суспільство визначає для держави ступінь втручання в життя 
економіки, у той час як китайський і російський вибір – це дер-
жава, яка визначає, які саме розумні межі свого існування вона вва-
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жає необхідними. І ці відмінності проявляються в кожній конкрет-
ній технології керування. Дуже важко провадити реформи, коли не 
зробив цивілізаційного вибору» [1]. 

Фактично, у питанні економічної інтеграції із Заходом чи Схо-
дом український бізнес був розподілений на два табори за кріте-
рієм експорту: ті компанії, що експортували свою продукцію до 
ЄС, були орієнтовані на інтеграцію з Європою, ті, що експортували 
до країн Євразес – були зацікавлені у вступі до Митного союзу.  

Експортери до країн ЄС за умовами підписання угоди про 
Асоціацію отримували би відміну експортних мит, зборів та плате-
жів, поставляючи товари з України до країн Євпропейського Союзу. 
Крім того, для всієї бізнес-спільноти відкривався б доступ як на за-
хідноєвропейські біржі, так і до дешевих кредитів західних банків. 
Власники компаній, що орієнтовані на Зону вільної торгівли з ЄС, 
зазначали, що Асоціація принесла би не тільки прямі, але й додатко-
ві позитивні наслідки. Так, наприклад, експорт продукції птахівни-
цтва до країн ЄС (де стандарти якості високі) став би аргументом на 
користь якості української курятини й автоматично привів би до 
зростання поставок у країни Азії та Африки.  

Разом з цим, у загальнодержавних масштабах у зоні потенційних 
ризиків на початковому етапі Асоціації опинялося б виробництво, що 
не відповідає високим стандартам ЄС – його падіння очікувано при-
звело б до зростання рівня безробіття. Але падіння низькоконкурен-
тного виробніцтва і безробіття – це наслідки так званого «швидкого 
відгуку», у довгостроковій перспективі – бізнес змушений був би удо-
сконалювати виробничі стандарти й бізнес-технології, що неодмінно 
вело б до зростання конкуретоспроможності. 

У приєднанні до МС переважно були зацікавлені представ-
ники харчової, хімічної галузей, машинобудівного комплексу, ви-
робники вагонів. Скасування митних обмежень відкрило б цим 
галузям нові виходи на ринок країн Митного союзу. Крім того, у 
разі вступу до Митного союзу суттєво впала б і вартість енерго-
носіїв, яка була б приведена до внутрішніх цін для країн-учасниць 
союзу. Низька ціна на газ істотно знизила б собівартість продукції. 
До мінусів такого об’єднання можна віднести зростання мита на 
імпорт продукції з решти країн світу, а також високу вірогідність 
експансії російського бізнесу, з огляду на те, що для Митного 
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союзу характерна модель поляризованого впливу: Росії для при-
йняття рішень у МС належить «контрольний пакет» – 57 % голо-
сів, Білорусі й Казахстану – по 21,5 %. Цей факт зумовлював і по-
літичні ризики вступу України до Митного союзу: у разі повноцін-
ної інтеграції до МС частину повноважень української влади не-
обхідно було б передати наднаціональним органам управління – 
Вищій євразійській економічній раді та Євразійській економічній 
комісії, в яких домінуючий вплив мала б позиція Росії. 

Необхідно зазначити, що частину повноважень українській 
владі доводиться втрачати і у разі вступу до Зони вільної торгівлі з 
ЄС, передавши її раді європейської асоціації вільної торгівлі. Але 
тут в основі прийняття рішень лежить принцип більшості голосів, 
жодна з держав під час прийняття рішень не домінує.  

Незважаючи на те, що фактор низької ціни на газ та нафтопро-
дукти розглядався експертами як аргумент на користь Митного 
союзу, ми повинні визнати, що висока вартість енергоресурсів стала 
своєрідним стимулом для України в питанні розвитку енергозбері-
гальних технологій. Так, за даними Міністерства енергетики та ву-
гільної промисловості у 2013 році Україна знизила споживання газу 
на 4,4 мільярда кубометрів [2]: той факт, що найбільше падіння від-
булося в промисловості – з 22,04 до 20,02 мильярда кубометрів – 
свідчить про те, що висока вартість газу мотивувала вітчизняних ви-
робників раціонально використовувати ресурси й застосовувати 
енергоефективні технології.  

Необхідно також враховувати той факт, що одним з векторів 
російської економічної політики останніх років стало імпортозамі-
щення – Росія робить все для переорієнтації на власне вироб-
ництво. Українські виробники відчули на собі результати цієї полі-
тики уже в 2012 році – падіння експорту товарів з України до Росії 
почалося з другого кварталу 2012 (після парафування в березні 
Угоди про Асоціацію України з ЄС). За півтора року, за даними 
Держкомстату, поставки з України до Росії впали на 4,2 мільярди 
доларів [3]. Багато в чому спад експорту до Росії був викликаний й 
торговельними війнами: періодично, Роспотребнагляд (Федеральна 
служба, що контролює санітарно-епідеміологічні норми) висувала 
претензії до української харчової продукції – яловичини, сирів, шо-
коладу. Крім того, в 2013 році на 41%, порівняно з 2012, скоро-
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тився експорт до Росії українських вагонів [4], удвічі, порівняно з 
2011, скоротився експорт труб [5]. Фактично, в період з 2012 року 
Росія активно намагалася використовувати торгівлю як інструмент 
політичного впливу.  

Вочевидь, цей факт вплинув на настрої українських бізнесме-
нів. Як демонструють результати соціологічного опитування Інсти-
туту економічних досліджень і політичних консультацій, до 2013 ро-
ку всередині вітчизняного бізнесу відчувався чіткий розподіл: під-
приємства-експортери, торговельні партнери яких були на Заході, 
обирали західний напрямок інтеграції, підприємства, які експортува-
ли свою продукцію до Росії – Митний союз. Однак, як відзначають 
автори дослідження, уже в 2013 році український бізнес змінив свої 
погляди: думка бізнесменів перестала залежати від того, куди вони 
експортують свою продукцію. Український бізнес виявив прагнення 
до гармонічних відносин і з Заходом, і зі Сходом, але за необхідно-
сті однозначного вибору тяжів до західних правил і стандартів [6].  

Якщо говорити про мотивацію великого капіталу, то для ук-
раїнських олігархів велике значення під час вибору стратегії еконо-
мічної інтеграції мають насамперед політичні ризики. У випадку з 
ЄС великий бізнес отримував би чіткі процедури врегулювання 
економічних суперечок та інституціональні гарантії як спосіб убез-
печити свої капітали (згідно із Зоною вільної торгівлі Україна зо-
бов’язуєтся призвести значну частину свого торговельного законо-
давства відповідно до норм, принципів і правил ЄС). У випадку зі 
вступом до Митного союзу, як показує досвід інших членів МС, 
був високий ризик експансії російського капіталу. Так, віце-прези-
дент Незалежної асоціації підприємців Республіки Казахстан Ти-
мур Назханов в інтерв’ю польському інтернет-виданню Оbserwator 
finansowy звертає увагу на те, що в органах Митного союзу біль-
шість голосів належить російській стороні. На практиці, за його 
словами, це означає, що голосування – формальна фікція. «Наші 
чиновники не можуть захищати інтереси вітчизняних підприємців. 
Ми увійшли до Митного союзу абсолютно не підготовленими і за-
раз збираємо врожай цієї помилки. Багато наших підприємств, які, 
наприклад, займаються переробкою і виробництвом продуктів хар-
чування, не можуть зайти на ринок Росії, тому що російська сторо-
на використовує нетарифне регулювання. Простіше кажучи, ство-



0  

 140 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(70) 

рює перешкоди на шляху казахських товарів. Ми фактично інве-
стуємо в російський автопром. А сировину, яку ми відправляємо 
до Росії й Білорусі сьогодні, ми постачали й раніше, і без Митного 
союзу», – резюмує Тимур Назханов [7]. 

Представники великого капіталу висловлювали своє ставлення 
до вибору зовнішньополітичного курсу як особисто, так і опосеред-
ковано, через своїх менеджерів або аналітичні структури. Так, Джок 
Мендоза-Вілсон, директор з міжнародних зв’язків і відносин з інве-
сторами компанії СКМ, яка належить Ринату Ахметову, на п’ятому 
Економічному форумі «Європа–Україна» в Будапешті 26 березня 
2013 заявив: «СКМ завжди усвідомлювала важливість інтеграції Ук-
раїни до Європейського Союзу, зокрема, необхідність укладання 
Угоди про поглиблену й всеохопну Зону вільної торгівлі з ЄС. Ми 
залишаємося активними прибічниками цього процесу й цілком під-
тримуємо намір уряду підписати й ратифікувати угоду. Для ук-
раїнських компаній, таких як СКМ, котрі уже активно ведуть тор-
гівлю й працюють на території ЄС та інших країн і яким доводиться 
конкурувати на европейських і міжнародних ринках, рішення поля-
гає у підтримці подальшої економічної інтеграції з ЄС й наближенні 
нормативно-правової бази до европейського законодавства. Однак 
Група СКМ зацікавлена в Угоді про створення поглибленої та все-
охопної зони вільної торгівлі не лише через очевидні торговельні й 
фінансові переваги. Економіка України знаходиться на перехідному 
етапі. Їй необхідно задати чіткий напрям розвитку й стимулювати 
процес реформ, аби забезпечити ринкову свободу й підвищити стан-
дарти якості. Угода про Зону вільної торгівлі буде служити, в тому 
числі, й цим цілям» [8].  

Позиція Віктора Пінчука прослідковується і в організації саміту 
YES, і в організації українських ланчів у Давосі. Крім того, Київська 
школа економіки, засновником і почесним головою якої є Віктор Пін-
чук, у червні 2013 представила результати дослідження, згідно з якими 
Україні вигідніше долучитися до економічної інтеграції з Європейсь-
ким Союзом, а не з Митним, оскільки саме орієнтація на Європу дозво-
лить стрімко наростити експорт. І хоча позитивний ефект від більш ті-
сної інтеграції з МС безперечний, європейський ринок у довгостроко-
вій перспективі обіцяє українському бізнесу більший прибуток – дода-
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тковий приріст експорту через 3 роки становитиме 19–26 млрд доларів, 
робить висновок Київська школа економіки [9].  

За рік до Вільнюського саміту – у листопаді 2012 на ІХ з’їзді 
Федерації роботодавців України про зовнішньополітичний курс 
країни висловився й Дмитро Фірташ: «Для нас сьогодні зовнішні 
ринки – це дуже серйозне питання. 

Що сьогодні відбувається у світі? Навколо нас є ЄС, є Митний 
союз, є ще якісь реалії життя. Ми не розуміємо, що таке Митний 
союз: вони ухвалюють купу постанов…» [10].  

Петро Порошенко, чий бізнес серйозно постраждав унаслідок 
торговельних війн з Росією, на своїй сторінці у Фейсбуці написав у 
березні 2013: «Ми не маємо права прогавити шанс євроінтеграції 
для України» [11].  

 Публічно проти ідеї євроінтеграції висловився голова пра-
вління «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв, який у вересні 2013 за-
явив, що підписання угоди з ЄС негативно вплине на високотехно-
логічні галузі країни. Він упевнений, що зі вступом до ЄС усі ук-
раїнські заводи стануть ремонтними [12].  

З моменту, коли 30 березня 2012 року було парафовано Угоду 
про Асоціацію України з ЄС, однією з основних ліній інформацій-
ної політики влади стало роз’яснення перспектив і переваг євро-
інтеграції. Євроінтеграція була презентована як головний вектор 
розвитку країни, на сайті Кабміну з цього моменту і до листопада 
2013 було опубліковано понад 300 прес-релізів зі згадкою  важли-
вості євроінтеграційних завдань для країни та етапах їх реалізації.  

21 листопада Кабінет Міністрів України призупинив процес 
підготовки до укладання Угоди про Асоціацію між Україною та 
Євросоюзом, доручивши Мінекономіки, Мінпрому, Мінагрополі-
тики, Міненерго і Мінінфраструктури вжити заходів щодо внесен-
ня змін до державних цільових, галузевих та регіональних програм, 
спрямованих на розвиток торгівлі, виробничої кооперації та обмін 
технологіями з державами-членами СНД.  

У ніч з 21 на 22 листопада в різних регіонах України люди, не-
задоволені рішенням уряду призупинити підготовку до підписання 
Угоди про Асоціацію з ЄС, вийшли на мітинги. Акції пройшли в 
Ужгороді, Донецьку, Івано-Франківську й Луцьку. Тоді ж, 21 ли-
стопада, на майдан Незалежності вийшли й кияни. Після Віль-
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нюського саміту, на якому Віктор Янукович не підписав Угоду про 
Асоціацію, й розгону студентів на Майдані в ніч на 30 листопада 
сутність протесту на Майдані стає інакшою – 1 грудня на народне 
віче люди вийшли з лозунгами «Банду геть!», «Зека на йолку!», 
«Київ, вставай!», «Україна, вставай!». Майдан, який збирався «за 
Європу», після зачистки «Беркутом» став Майданом «проти Яну-
ковича», що вимагав відставки уряду й Президента.  

Малий і середній бізнес став одним зі спонсорів і активних 
учасників Майдану практично з перших днів протесту. Так, згідно 
з дослідженням Фонду «Демократичні ініціативи», «Обличчя Єв-
ромайдану: соціальний портрет учасників протесту», яке проводи-
лося у період 7–8 грудня 2013 року, 9,3% учасників Євромайдану 
становили підприємці, 8% – керівники підприємств [13]. Згідно з 
опитуванням Фонду за два місяці, 3 лютого, кількість підприємців 
серед учасників протесту зросла майже удвічі – до 17% [14].  

Одним з перших за підтримку Євромайдану виступив директор 
українського Яндекса Сергій Петренко, дещо пізніше для участі в 
Євромайдані взяв відпустку топ-менеджер українського «Майкро-
софту» Дмитро Шимків, заявивши, що вирушає на Майдан захищати 
права й свободи своїх співвітчизників. Ресторатори, чиї заклади були 
розташовані в районі Хрещатика, запропонували мітингарям обігрів, 
чай і каву, до акції приєдналася й інформаційна агенція УНІАН, яка 
відкрила двері, пропонуючи мітингувальникам побути в теплі й ви-
пити гарячого чаю. Власники комерційних приміщень організували в 
них міні-хостели, виділивши місце для ночівлі учасникам протесту 
(галерея MGGM, культурний центр «Майстер-клас»). За ініціативи 
власниці приватної клініки Ольги Богомолець на Майдані був створе-
ний польовий центр реабілітації поранених, мережа медпунктів, опе-
раційних і шпиталів. При цьому малий і середній бізнес висловлював 
свій протест не лише безпосередньою присутністю на Майдані й 
наданням допомоги протестувальникам (гроші, ліки, пункти обігріву), 
але й вдавався до активних дій поза полем Євромайдану. Так, у грудні 
2013 броварський провайдер «Бровіс» за побиття мітингарів відклю-
чив Інтернет місцевому підрозділу «Беркуту» [15].  

Малий і середній бізнес вимагав зміни діючих осіб влади, які 
так і не зуміли забезпечити рівні правила гри для всіх економічних 
гравців. Відсутність єдиних правил економічної гри призвела до 
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того, що економіка країни була позбавлена гнучкості, не зорієнто-
вана на формування конкурентного середовища, внаслідок чого 
зросла соціальна напруга та майнова диференціація. Експерти, 
оцінюючи політику української влади щодо МСБ, бачили в ній 
політичні причини. «Можновладцям не хотілося бачити малий 
бізнес в Україні. Коли людина має бізнес, держава майже не може 
впливати на нього, і така свобода дратує», – вважав глава Союзу 
захисту підприємців Сергій Доротич [16]. Аналогічну точку зору 
висловлював і голова Центру економічного розвитку Олександр 
Пасхавер: «Некерована маса, самостійна і незалежна. З точки зору 
влади – набагато краще, якби вони працювали на заводах», – за-
значав економіст [17]. Клановість вітчизняної економіки, корупція, 
високе регуляторне навантаження стримували розвиток малого 
підприємництва та звели нанівець перспективи стабільного і довго-
строкового зростання економіки, знизили конкурентоспроможність 
країни і позбавили її інвестиційної привабливості. Основним кана-
лами комунікації великого капіталу і влади залишалося особисте 
спілкування власників бізнесу з представниками влади (або ж без-
посереднє входження представників капіталу у владні органи). 
Механізмами артикуляції інтересів дрібного бізнесу залишалися 
публічні акції протесту, як, приміром, «Податковий Майдан» у 
жовтні 2010 року – акція протесту проти Податкового і Трудового 
кодексів, або «Весняний марш протесту» українських перевізників 
у травні 2011 – коли вітчизняні фірми-перевізники вимагали від 
влади прозорості конкурсів на проведення перевезень.  

Тактика великого бізнесу щодо подій на Євромайдані була різ-
ною – одним з ініціаторів Євромайдану виступив Петро Порошенко, 
який брав безпосередню участь в акції протесту. Мотиви своїх дій 
Порошенко озвучив в інтерв’ю російській «Новой газете», підкре-
сливши, що в основі його позиції лежить як ідея інтеграції в Євро-
пейське Співтовариство, так і боротьба проти режиму в Україні [18].  

Віктор Пінчук і Ринат Ахметов обрали тактику публічних 
заяв, в яких говорили про європейські цінності та висловлювалися 
протии насилля. Після кривавих подій 18 лютого обидва олігархи 
закликали зупинити кровопролиття і почати переговорний процес.  

Телеканал 1+1, контрольований українським олігархом Ігорем 
Коломойським, у період активної фази протистояння Євромайдану 
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та влади, транслював в ефірі фільми про боротьбу народу проти ти-
ранії: «Хоробре серце» – про боротьбу шотландців за свою незале-
жність і «Аватар» – фантастичний фільм, в основі сюжету якого – 
тема боротьби мешканців вигаданої планети Пандори проти загарб-
ників з Землі. Фільми попереджувалися анонсами, які містили за-
клики до боротьби за волю. Так, наприклад, в анонсі «Хороброго 
серця» звучало: «Що ви будете робити без волі?.. вони можуть за-
брати ваші життя, але не зможуть забрати вашої свободи... Хоробрі 
серця неможливо зупинити» [19]. Ігор Коломойський, який ніяк не 
коментував політичні події до 22 лютого 2014 року, задіяв власні 
медіа-ресурси (1+1, УНІАН), що активно висвітлювали події в Києві 
і реакцію на ці події міжнародної спільноти.  

У період після трагічних подій 20 лютого, коли на Південному 
Сході країни почали звучати заклики про від’єднання від України 
окремих регіонів, Тарута, Ахметов і Коломойський заявили, що 
країна має залишитися цілісною та суверенною. Аби стабілізувати 
ситуацію в регіонах після того, як Віктор Янукович покинув 
країну, Ігор Коломойський та Сергій Тарута на початку березня по-
годилися стати губернаторами Дніпропетровської та Донецької об-
ластей. А 21 березня в Брюсселі була підписана політична частина 
угоди про Ассоціацію України з ЄС. 

«На моїй рідній Дніпропетровщині сепаратизм не пройде», – 
заявив Ігор Коломойський [20].  

«Ми – єдина сім’я Донбасу і маємо нею залишитися – єдиною 
сім’єю Донбасу в єдиній, цілісній Україні» – висловився Ринат Ах-
метов [21]. «Останні 23 роки ми будували нашу країну. Не завжди 
вміло і не завжди успішно, але 23 роки ми вкладали свої знання, ду-
шу, сили, кошти, час у те, щоб Україна стала дійсно незалежною, 
економічно розвиненою і політично зрілою, успішною державою. 
Зараз у нас цю можливість відбирають. Причому відбирають ті, з 
ким ми співпрацювали всі ці 23 роки, будували спільний ринок, 
спільний бізнес. Введення російських військ на територію України 
можна розглядати тільки як окупацію. Військову окупацію мирної 
території», – озвучив свою позицію Сергій Тарута [22].  

У цілому політичні події суттєво змінили плани українського 
бізнесу. Внаслідок анексії Росією Криму на території півострова за-
лишилася власність багатьох українських компаній: від підрозділів 
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банків, рітейлерів і мереж заправних станцій до активів великого 
капіталу – «Крименерго» і стивідорної компанії «Авліта» Рината 
Ахметова, суднобудівного заводу «Залив» Костянтина Жеваго, Ба-
лаклавського рудоуправління Вадима Новинського і «Кримського 
титану» та «Кримського содового заводу» Дмитра Фірташа. 

І якщо життя та діяльність громадян, що проживають на анексо-
ваній території півострова на сьогодні регулюється Законом України 
«Про забезпечення прав і свобод громадян і правовому режимі на 
тимчасово окупованій території України», який вступив у дію 27 кві-
тня, то діяльність економічних суб’єктів досі залишається невизначе-
ною. На сьогодні лише один великий бізнесмен публічно висловив 
свою позицію стосовно активів, що залишилися на території Криму: 
Вадим Новинський, власник Балаклавського рудоуправління, Євпато-
рійського і Сакського заводів будівельних матеріалів заявив, що гото-
вий розглядати продаж свого бізнесу в Криму. На питання, чи визнає 
він референдум, що відбувся в Криму, Новинський відповів: «Вер-
ховна Рада референдум не визнала, а я депутат Верховної Ради» [23].  

Фактично, відмовився від власних активів у Криму Ігор Коло-
мойський (відділення «Приватбанку» та мережа заправок «Авіас», 
«Укрнафта», «Сентоза»), який публічно назвав президента Росії Во-
лодимира Путіна шизофреніком. Коломойський, як представник 
ідеології «бізнес – це війна», фахівець із бізнес-конфліктів і недру-
жніх поглинань, першим із представників великого капіталу публі-
чно окреслив коло власних ворогів і союзників, продемонстрував, 
що в ситуації анексії Криму і гібридної війни підтримує державу, в 
тому числі – фінансово. Завдяки проактивній моделі поведінки, роз-
міщення фігури олігарха на шаховій дошці української політики 
суттєво змінилося – непублічний бізнесмен вийшов у публічну пло-
щину, створив власну зону впливу, взявши під контроль Дніпропет-
ровську область, на території якої розташовані найважливіші активи 
«Привату». Безсумнівно, ставши керівником Дніпропетровської об-
ласті, Коломойський виграв змагання за регіон, де традиційно кон-
курують дніпропетровські і донецькі бізнесмени. 

Реактивна модель поведінки була обрана Ринатом Ахметовим, 
який довготривалий час використовував тактику публічних заяв, за-
кликів до мирного врегулювання конфлікту і переговорів на Дон-
басі, не вдаючись до конкретних дій. Перші дії – створення в 
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Маріуполі добровольчих дружин, до складу яких увійшли співробі-
тники «Мєтінвєста» і міліції – сталися після трагічний подій у місті 
9 Травня, коли ситуація в Маріуполі виявилася малокерованою і не-
безпечною. Слід зазначити, що місто Маріуполь вкрай важливе для 
бізнесу Рината Ахметова – тут розташовані два металургійні комбі-
нати, власником яких є Ахметов (ММК ім.Ілліча та «Азовсталь»), та 
Маріупольский порт, який на 50% завантажений продукцією групи 
СКМ. Важливе значення Маріуполь має і для економіки країни – мі-
сто є донором валютних надходженнь у державний бюджет. З про-
мовою до донеччан, де Ахметов пояснює екномічну недоцільність 
ДНР або входження Донбасу до Росії, він звернувся після звинува-
чень самопроголошеного губернатора Донецької області Павла Гу-
барєва, який в інтерв’ю «Російській газеті» заявив, що Ахметов – 
спонсор проросійських сил на Донбасі. У подальшому Ахметов за-
йняв нішу гуманітарних програм, допомогаючи біженцям та ева-
куюючи дітей. 

Маємо зазначити, що більшість представників великого капіталу 
на сьогодні залишаються осторонь конретних дій допомоги державі. 

Підсумовуючи, маємо зазначити, що: 
 у питанні економічної інтеграції із Заходом чи Сходом ук-

раїнський бізнес був розподілений на два табори за крітерієм ек-
спорту: ті компанії, що експортували свою продукцію до ЄС, були 
орієнтовані на інтеграцію з Європою, ті, що експортували до країн 
Євразес, – були зацікавлені у вступі до Митного союзу;  

 ставлення до економічної інтеграції змінилося у 2013 році: 
бізнес виявив прагнення до гармонічних відносин і з Заходом, і зі 
Сходом, але за необхідності однозначного вибору тяжів до захі-
дних правил і стандартів. Вочевидь, зміна настроїв була зумовлена 
торговольними війнами, які ініціювала Росія, та російською полі-
тикою імпортозаміщення, результати якої українські виробники 
відчули вже в 2012 році – падіння експорту товарів з України до 
Росії почалося з другого кварталу 2012 (після парафування в бе-
резні Угоди про Асоціацію України з ЄС). За півтора року, за 
даними Держкомстату, поставки з України до Росії скоротилися на 
4,2 мільярда доларів;  

 тема цивілізаційного вибору стала одним із каталізаторів 
подій «революції гідності»; малий і середній бізнес став одним зі 
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спонсорів і активних учасників Майдану; тактика великого бізнесу 
була різною, але, так чи інакше, більшість бізнесменів вислови-
лася/продемонстрували підтримку європейського вибору;  

 на сьогодні осторонь конкретних дій залишається більшість 
капіталістів, тобто український крупний бізнес не демонструє кон-
солідовану позицію і дію у питанні допомоги державі в умовах гіб-
ридної війни і анексії Криму. Єдність суспільства, бізнесу і влади 
сьогодні є необхідною умовою стабілізації ситуації в країні і реалі-
зації європейського цивілізаційного вибору.  
 
_______________________________ 
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Едуард Щербенко 
 

МАЙДАН–2013 ЯК ФЕНОМЕН ПОЛІТИЧНОЇ МОВИ 
  
У статті розглядаються зміни в українському політичному 

дискурсі під час Майдану – 2013. Як ключові моменти виділені 
відповідальність громадян і соціальні мережі як її носії. 

Ключові слова: відповідальність, Майдан, політичний дискурс, 
соціальні мережі 

E. Scherbenko. Maidan – 2013 as a phenomenon of political 
language. The article shows Maidan – 2013 as a factor of shaping of 
political language in Ukraine. It highlights civic solidarity as the key 
moment of this phenomenon with social networks as its medium. 

Key words: civic solidarity, Maidan, political language, social 
networks 

 
Події 2013–2014 рр. в Україні, які вже встигли охрестити 

«лютневою революцією» («революцією гідності»), виявилися водно-
час чи не найбільш висвітлюваною подією в українській історії з 
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часів набуття Незалежності; а з урахуванням наступного конфлікту з 
РФ, насамперед стосовно Криму, враховуючи зачеплений при цьому 
комплекс міжнародних угод, – і в світовому масштабі. 

Такі масштабні події природно викликають до життя макси-
мум позицій, точок зору, виявляючи презумпції сторін і засвідчу-
ючи актуальність певних фундаментальних принципів – й зали-
шають неперехідний слід в історії. З огляду на це, видається важ-
ливим розглянути зміни в українському політичному дискурсі, які 
водночас спостерігалися й творилися українськими громадянами 
протягом подій листопада 2013 – лютого 2014 рр.  

Пропонована стаття є частиною авторського дослідження про-
блеми політичної мови в Україні, здійснюваного протягом остан-
ніх п’ятнадцяти років. У його процесі викристалізувалися два клю-
чові моменти, що виступають підґрунтям аналізу: феномен модер-
нізації політичних інститутів і практик, який залишається визнача-
льним для українського суспільства (в усьому комплексі позитив-
них і негативних його наслідків) протягом чверті століття; і фено-
мен відповідальності у політиці, що служить вододілом дійсності 
перетворень та їх імітації. Якщо феномен модернізації як поясню-
ючий принцип є загальноприйнятим в українській експертній 
спільноті (див., зокрема, праці Г. Зеленько, М. Михальченка, 
Ф. Рудича й ряду інших авторів), момент відповідальності на сьо-
годні не є теоретично артикульованим у дослідженнях політичного 
дискурсу як в українських, так і зарубіжних науковців; хоча, як по-
казує аналіз, латентно наявний у працях частини дослідників 
(Ю. Габермаса, Дж. Ролза, М. Фуко та ін.). Названі два моменти за-
даватимуть рамки нашого аналізу політичного дискурсу. Зважаючи 
на практичну неозорість матеріалу, ми зосередилися на сегменті 
ЗМІ, орієнтованих на середній клас – верству, яка за загальнови-
знаними оцінками, відіграла ключову роль у подіях (це насамперед 
такі тижневики, як «Коментарі», «Країна», «Репортер», «Тиж-
день», «Фокус»). Ми брали також до уваги видання, орієнтовані на 
висвітлення політекономічного аспекту суспільних процесів – 
«Бизнес», «Власть денег», «Деловая столица», «Деньги», «Контра-
кти». Звернемо увагу, що переважна частина названих видань ви-
ходить російською мовою, – що унеможливлює ототожнення їх з 
радикальним сегментом ідеологічної палітри українського суспіль-
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ства; в їхніх публікаціях критичному погляду підлягають як влада, 
так і опозиція, саме з огляду на адекватність її дій щодо базових 
принципів, закладених у Конституції, й викликів, які стоять перед 
суспільством, – що й дозволяє взяти їх до аналізу як такі, де мо-
мент рефлексії включений до викладу і громадянська позиція від-
ділена від т.зв. «вузькопартійного» погляду. 

Наше дослідження є спробою виявити, як в перебігу подій міня-
вся політичний дискурс в Україні з огляду на названі вище елементи 
модернізації й відповідальності й резюмувати певні уроки, які 
можна вивести зі змін, що зачепили самі підвалини розвитку україн-
ського суспільства й до певної міри європейського і світового. 

Аналізовані події досить легко піддаються періодизації, що за-
галом не викликає суперечок; вони тягнули за собою зміну поря-
дку денного й часом ключових речників. Причому, відзначимо, 
критерієм тут виступає момент відповідальності й довіри, зокрема 
між громадою і урядом (що й робить його легітимним). У цьому 
сенсі хронологія є такою: 

22.11.2013 – після повідомлення про «призупинення євроінте-
грації» на заклик популярного журналіста М.Найєма починається 
акція протесту («Євромайдан»); за оцінками, чисельність протесту-
ючих – кілька тисяч. 

30.11.2013 – вночі підрозділи міліцейського спецназу «зачи-
щають» площу, як було пізніше визнано офіційною стороною, «з 
перевищенням повноважень». 

1.12.2013 – масова акція протесту, за оприлюдненими оцін-
ками, обчислювана сотнями тисяч учасників; серед вимог з’явля-
ється пункт про відставку міністра МВС (залишиться до завершен-
ня подій). 

11.12.2013 – спроба нічного штурму Майдану спецзагонами 
міліції, припинена після прибуття великої кількості громадян на 
підтримку акції (за оцінками, 10–20 тисяч); напередодні міністр 
МВС публічно заявив, що спроб штурму не буде. 

16.01.2014 – прийняття Верховною Радою України пакета т.зв. 
«диктаторських» законів, які суттєво обмежили права і свободи 
громадян, зокрема, в сфері громадянського контролю. 

19.01.2014 – початок зіткнень між протестантами та міліцейсь-
кими загонами, після того, як лідерів опозиції на черговому Віче 
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засудили за неефективність дій (зокрема, через прийняття ВР зако-
нів 16 січня). 

22.01.2014 – після чергових акцій протиборства між міліцією і 
учасниками акцій з’являються перші загиблі (від вогнепальної 
зброї); вперше публічно говориться про залучення для придушення 
опору снайперів. 

28.01.2014 – у Верховній Раді України переголосовані най-
більш одіозні законодавчі норми від 16 січня (що відбувається на 
тлі зайняття або штурмів ОДА в більшості регіонів України); по-
слаблення напруженості. 

18–21.02.2014 – «гаряча» фаза протистояння: розгін демон-
страції на підтримку конституційної реформи, спроба остаточного 
«зачищення» Майдану із застосуванням бронетехніки; блокування 
протестантами урядового кварталу; переговори за міжнародного 
посередництва між урядом і опозицією; зникнення Президента 
В.Януковича й голосування Верховної Ради за конституційну ре-
форму та ін. 

Переходячи від канви подій до виявлення їх чинників, знаходи-
мо в тодішніх обговореннях просте й логічне пояснення першого 
пункту. Після проголошення главою держави рішучого повороту до 
євроінтеграції, коли протягом 2013 року провладна частина депутат-
ського корпусу солідарно з опозицією голосувала за комплекс необ-
хідних для цього законів (соціологи зафіксували при цьому знижен-
ня рівня напруги в суспільстві), – найбільш активними верствами 
громади це було сприйнято як підстава для надії, що запровадження 
базових «правил гри», діючих у державах Євроспільноти, приведе 
до зниження рівня корупції, зміцнить гарантії дотримання прав і 
свобод громадян. Раптова заява глави уряду про «призупинення» 
цього процесу поклала цій надії край. 

Звісно, корупція розглядається в сьогоднішньому світі як за-
гальнопоширене явище. Принциповими особливостями українсь-
кого випадку, важливими для нашого аналізу, були, по-перше, над-
звичайний масштаб, якого сягнуло це явище; по-друге, певний 
рівень громадянських компетенцій у сьогоднішній Україні. 

Щоб пояснити сказане, наведемо уривок з відомої праці істо-
рика В. Ціммермана, що змальовує переддень Селянської війни в 
Німеччині: «Доля народу була в руках подібного двору і подібного 
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уряду. Народ один ніс на собі всі повинності, оскільки, всупереч 
давньому звичаю й договорам, герцог звільнив своїх придворних і 
лісничих від усіх податків і державних повинностей. Понад те, що-
хвилини зазіхали на власність і честь підданих… Давні права гро-
мад, що дозволяли їм користуватися лісом, сінокосом і рибною 
ловлею, були утиснуті або порушені на користь княжих слуг та 
придворних. Герцогські чиновники оволоділи на свою користь до-
ходами богаділень та інших богоугодних закладів… Спільноти 
мали право обирати своїх посадових осіб, але придворні й чинов-
ники не звертали на це жодної уваги і дарували або продавали усі 
громадські посади – від бургомістра й секретаря магістрату до па-
ламаря, сторожа й поліцейського служника. Чиновники вважали 
громадські посади джерелом своїх прибутків, брали хабарі й вима-
гали подарунків. Вони були неосвічені і негідні, але виказували 
кмітливість у винаході засобів добувати гроші; всі вони, особливо 
лісничі, були нахабні, свавільні, зарозумілі й жорстокі. Дехто від-
давав свої посади іншим, проте платню брав собі… Вони грабу-
вали громадські каси, нікому не давали звіту, і коли бідна людина 
скаржилася на них… на скаргу не звертали уваги й не відповідали. 
Уряду було не до того; в нього був інший клопіт. Правителі буду-
вали собі й своїм дітям прекрасні будинки, складали гроші й пере-
водили їх за кордон» [1]. Ці рядки, що живо нагадують подібні па-
сажі українських газет останніх років, роблять наочним грунт 
соціального протесту, вияв і його масштаб. 

Але самого по собі пригнічення недостатньо для вибуху соціа-
льного протесту. Критичним моментом виявилася наявність у сус-
пільстві кількох взаємопов’язаних елементів, а саме: досвід самоор-
ганізації громадян, об’єднаних, серед іншого, у соціальних мережах; 
соціальна пам’ять, у якій відклався досвід порівняно успішних 
спроб громадянського протесту (йдеться не лише про «помаранче-
вий» рух – 2004, а й про більш локальні – журналістський рух 
«Стоп, цензура!» і «підприємницький» Майдан; толерантність сус-
пільства до мирних форм протесту, засвідчена більше року при-
сутнім на момент початку подій наметовим містечком на підтримку 
ув’язненої Ю.Тимошенко на Хрещатику); укорінення елементів 
європейської ідентичності – починаючи з користування інструмен-
тами конкурентної політичної системи й можливостями подорожу-
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вати світом, що надає відкрите суспільство, і до затвердження курсу 
на євроінтеграцію в найвищих офіційних документах держави: не 
лише виросла нова генерація українців, яка від народження знала, 
що Україна йде в Європу, – установка, яка не мінялася за чотирьох 
змін президентів, – але й чинна влада до останніх днів твердила, що 
вона також за євроінтеграцію; тобто не висувала альтернативних 
ідеологічних засновків).  

Обман найбільш мотивованих щодо «європрагнень» верств 
громадян, належних великою мірою до ровесників незалежної Ук-
раїни, й визначив суттєвою мірою молодіжне обличчя початкового 
етапу Євромайдану. Характерним було при цьому дистанціювання 
його від опозиції, як і від влади: ті, хто вийшов на Майдан, наполя-
гали на відсутності партійної символіки на акціях, й політичні пар-
тії перші дні змушені були проводити свої заходи на сусідній 
Європейській площі. 

Протягом тижня, за оцінками ряду експертів (що, судячи з дій, 
визнавала й опозиція), по суті, весь потенціал протесту, пов’язаний з 
елементами євроідентичності громади, був використаний; перевести 
його у певні інституційні заходи наразі, за відсутності близьких ви-
борів, не було жодних перспектив; тож лідерами було проголошено 
(29 листопада 2013 р.), що через день, у неділю, буде проведено під-
сумкову акцію й Євромайдан розпущений до наступного року, коли 
активні дії будуть поновлені. 

Далі настає досі остаточно не прояснений епізод. Вночі сила-
ми спецзагонів міліції, що значно перевищували за чисельністю 
кількість учасників акції (переважно студентів), які ночували на 
площі, територія була «зачищена». Кадри відеохроніки зафіксува-
ли безпрецедентні для доби української незалежності події: маси 
бійців у спецекіпіруванні б’ють цивільних без будь-якого захисту. 
Побиття і затримання продовжувалися і за межами площі; частина 
протестантів сховалася на території Михайлівського собору, який 
не був штурмований (на думку свідків, через значне зростання 
кількості громадян, які стали підходити на захист із навколишніх 
вулиць, коли вдарили у дзвони). 

Фіксуючи, як уже наступного дня тисячі киян збираються на 
Михайлівській площі, тижневик Репортер відзначає як найпошире-
ніші реакції розгубленість і обурення: «– Я не знаю, що далі, треба 
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просто стояти. Не можна дозволити, щоб мирних людей так жор-
стоко розганяли, – каже жінка років п’ятдесяти. – Як же це так, ді-
тей розігнали, а ми їх навіть не захистили, – розгублено бурмотів 
чоловік. – Моя знайома працює в центрі й вранці на роботу йшла 
повз Майдан. Там стільки крові було…» [2] і відсутність планів у 
опозиції: «Тим не менше чіткого плану дій у лідерів опозиції так 
само не було. Як і тиждень тому, людей закликали вийти у полу-
день неділі до пам’ятника Шевченку» [2]; що опосередковано свід-
чить про непричетність опозиції до нічних подій/провокацій: адже 
коли «градус протистояння» був підвищений з умислу, його треба 
було б спрямовувати на більш радикальні дії: без цього природним 
чином наступає спад енергії й демобілізація, у чому опозиція, оче-
видно, не була зацікавлена.  

Водночас очевидно, що влада не могла бути зацікавлена в мо-
білізації суспільства на протест і радикалізації вимог; уже у ви-
пуску від 12 грудня 2013 р. тижневик «Країна», резюмуючи зміни 
порядку денного за якісь півмісяця, пише: «У ніч на 30 листопада 
спецпідрозділ «Беркут» розігнав прихильників євроінтеграції на 
майдані Незалежності в Києві. Наступного дня на вулиці столиці 
вийшли близько мільйона людей. Через тиждень – приблизно 
стільки ж. Країна продовжує протестувати. Тепер українці висту-
пають не так за асоціацію з ЄС, як за відставку уряду й прези-
дента» [3]. Навівши думки ряду експертів, зокрема Т. Березовця, 
Р. Безсмертного, Є. Головахи, В. Небоженка, видання виокремило 
такі ключові тези: посилення тиску на суспільство радикалізува-
тиме опір; олігархи мають зацікавлення в підтримці протесту; Яну-
кович не готовий до поступок («Перевибори підтримали б групи 
Ахметова, Фірташа й опозиція», «Будь-який силовий тиск призво-
дитиме до чергового вибуху емоцій, радикалізації настроїв», «Олі-
гархам дешевше змінити президента, аніж продовжувати безглузде 
протистояння», «Янукович – не та людина, яка піде на поступки. 
Тому Майдан мусить стояти до перемоги») [3]. Розвиток подій, як 
ми бачили, підтвердив практично всі прогнози експертів. То чому 
ж, коли прогнози, як бачимо, були досить точні, влада не скориста-
лася цим, щоб діяти більш ефективно? На це питання, схоже, мо-
жна дати лише одну-єдину відповідь: влада не сприймала подібні 
прогнози як ймовірні, а це означає, не сприймала суспільство як 
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сторону діалогу (себто, як спільноту відповідальних людей – гро-
мадян). Цим пояснюються наступні її кроки – як і попередні.  

Водночас уже в перші тижні протесту, увага ЗМІ звертається 
на такий феномен, як соціальні мережі, що виступають природною 
формою самоорганізації членів суспільства. Так, тижневик «Фо-
кус» у своєму випуску від 11 грудня 2013 р. виділяє серед прису-
тніх на Майдані спільнот, зокрема – священиків, польових коман-
дирів, політиків, юристів, спецназ. Важливою тут для нас виступає 
сама спроба соціальної аналітики, репрезентації конкретних акто-
рів подій, – у т.ч. з поданням їх власної позиції. І несподіваним 
ефектом при цьому виявляється момент розширення компетенцій 
суспільства в цілому. І в момент, коли той чи інший громадянин 
бере на себе відповідальність і артикулює свою позицію, залуча-
ючи аргументацію зі сфери своєї спеціальної компетенції, – він 
розширює компетенцію всіх громадян, які орієнтуються на раціо-
нальну аргументацію. 

Наведемо як приклад уривок одного з матеріалів, що представ-
ляє ці мережі, надаючи, серед іншого, слово їх представникам. 
П. Рябенко, представлений як гвардії сержант запасу, який коман-
дував в Афганістані відділенням розвідроти, а на момент подій 
очолював адвокатське об’єднання, зазначає: «Коли на Майдані пів-
мільйона людей, ніяка провокація не спрацює. Щоб спрямувати ку-
дись такий величезний натовп, потрібний заклик зі сцени, а його не 
буде, якщо опозиційні депутати з глузду не з’їхали. Інша справа, 
коли натовп менший, до тисячі людей, він рухливий, як живий ор-
ганізм, і тут слід зважати на небезпеку провокаторів. Їм, до речі, ці 
закономірності відомі. Ті, хто розпалює конфлікт між протесту-
ючими і силовиками – не обивателі» [4]. Отже, тут ми бачимо, що 
за певних умов масовість протесту може служити запорукою стабі-
лізації положення; відповідно, громадянин розширює межі компе-
тентного політичного судження й дій. 

Звернемо увагу, що наріжним є сам цей момент розширення 
меж публічності й координації акторів у ній, завдяки якому ви-
грають усі сторони. (Скажемо точніше: так з’являються нові мож-
ливості для представників усіх сторін, орієнтованих на відпові-
дальну поведінку, – а це працює на суспільство загалом). Як при-
клад, наведемо уривок з інтерв’ю депутатки І. Богословської, 
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даного на початку грудня, в якому вона, торкаючись питання євро-
інтеграції, казала: «Ми йдемо в Євросоюз не для того, щоб відкри-
вати їхні ринки для себе, а щоб разом з Європою відкрити для себе 
всі інші ринки. Розумієте різницю? Ринок Євросоюзу для нас поки 
неприступний. У нас, може бути, два десятки торгових позицій, за 
якими ми конкурентні на європейському ринку. Але для євро-
пейського ринку відкриті всі ринки світу. І ось разом з європейсь-
ким бізнесом заходити на всі інші ринки – це те, заради чого варто 
заходити. Це те, за рахунок чого в усіх країн другої хвилі розши-
рення зросли ВВП. Для їхніх товарів відкрилися ринки третіх 
країн. Світ величезний. Просто ми зі своїми стандартами якості і 
своїми made in Ukraine, на жаль, поки нікуди не можемо вийти. 
Тому для нас не європейський ринок потрібний, а нам європейські 
ринки потрібні, щоб виходити на треті ринки» [5]. Очевидно, ска-
зане цілком інакше повертає тему євроінтеграції; й, очевидно, за 
такої постановки питання відпочатку дало б іншу картину її під-
тримки. З цього ж, природно, постає питання щодо відповідально-
сті політика, який, слід думати, розуміючи ефект від пропонованої 
постановки питання, – не зробив її здобутком громадськості під 
час попереднього обговорення. 

Нарешті, в цьому висвітленні «мережевого» аспекту, артику-
льованого в публічному обговоренні від початку подій, звернемо 
увагу на ще один момент, згаданий вище: наявну вже на першому 
етапі підтримку протесту з боку так званих «олігархів», коли навіть 
телеканал «Інтер», зазвичай оцінюваний як «рупор влади», давав 
прямий репортаж із Майдану, надаючи можливість публічно висло-
витися протесту. Як пояснював пізніше відомий економіст А.Ум-
ланд, якщо на початку президентської каденції В.Януковича підтри-
мували сім-дев’ять «олігархів», три роки потому його підтримка 
звузилася до рамок «сім’ї», – тобто, монополізуючи владу, він 
водночас безперервно обмежував свою соціальну базу, зводячи її, у 
підсумку, нанівець. 

Отже, ми фіксуємо в політичному дискурсі від початку подій 
певну артикульованість мережевого принципу, побудованого на 
відповідальній взаємодії між акторами на основі їхніх компетенцій, 
які стають надбанням усієї спільноти (принципу, який реалізується 
в суспільстві понад поділом на страти, через спільну причетність 
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до модерного вектора розвитку суспільства; чому несподіваними 
союзниками можуть виявлятися, умовно, «афганці» й «олігархи»). 
Водночас керівництво держави, зберігаючи елементи дотримання 
вектора модернізації, у тому числі у риториці, по-суті, лишалося 
чужим йому – на шкоду й собі: за загальними оцінками, у випадку 
помірних поступок протестантам, на кшталт оперативного розслі-
дування й покарання винних у побитті учасників акції 30 листо-
пада 2013 р., Президент Янукович напевне зберіг би повноваження 
до завершення каденції. І навіть у другій половині лютого в ін-
терв’ю з лідером «Правого сектора» на питання: «Януковичу даєте 
якісь гарантії?», той відповідає: «Якщо процес буде мирний і 
вдасться уникнути кровопролиття, нехай забирає Межигір’я й ви-
рощує там страусів» [6]. Отже, принцип відповідальності – точні-
ше кажучи, прийняття/неприйняття його сторонами – може висту-
пати як пояснювальний принцип ключових моментів подій: оскіль-
ки, за відомим формулюванням, існує лише дві політики: політика 
довіри і політика страху, за неможливістю проводити першу, при-
ймаючи іншу сторону як відповідальну, залишається друга. 

Наступним свідченням сказаного стали події в ніч 10/11 гру-
дня 2013 р., коли загони «Беркуту» і внутрішніх військ, загальною 
чисельністю кілька тисяч, намагалися витіснити протестувальників 
з території Майдану. Найбільшою несподіванкою в розвитку си-
туації стало поступове прибування після початку активних дій 
(розбирання барикад, «витискання» протестуючих і т.д.), що при-
пало на час після першої години ночі, тисяч громадян на підтримку 
протесту, – за оцінками, до 30 тисяч, – що, зрештою, унеможли-
вило досягнення мети штурму, спроби якого тривали всю ніч, і 
відбій було дано лише ранком, коли столичні жителі вирушили на 
роботу. Найбільшу увагу коментаторів привертало те, що міністр 
МВС вдень 10 грудня публічно заявив, що спроби штурму не буде, 
і те, що вона відбулася саме тоді, коли в Києві були присутні пред-
ставники ЄС і США; тож, здавалося б, влада мала, «зберігаючи об-
личчя», утриматися від таких брутальних дій. 

Після описаних подій наступає певне «затишшя»; влада повер-
тається до вичікувальної лінії, що спирається на уявлення, за яким 
Майдан має розійтися сам собою, якщо його не чіпати. Водночас, 
за оцінками експертів, оприлюдненими на початку нового року, 
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рівень мобілізації суспільства для протесту, який представляв Май-
дан, набув принципово нових параметрів: якщо відразу після укла-
дення Януковичем газових контрактів і отримання російського 
кредиту багато хто з політологів був впевнений, що Майдан розій-
деться сам собою, – після подальших подій вони зійшлися на дум-
ці, що Майдан, то затухаючи, то знов відроджуючись, ніби Фенікс, 
дотягне до президентських виборів 2015 року. Так, на думку В. Ка-
расьова, вже відбулося висунення єдиного кандидата опозиції на 
виборах і сам передвиборчий процес надасть Майдану нової дина-
міки. «Майдан стане тією самою суспільно-політичною платфор-
мою єдиного кандидата, він буде розкручувати кандидата в прези-
денти». Ю. Якименко: «Майдану тепер достатньо просто зберігати 
свою символічну присутність. У ньому сконцентровані настрої, 
спрямовані на зміну влади демократичним шляхом. Майдан може 
піти з центральної площі Києва, але прагнення змінити владу ніку-
ди не дінеться і пошириться в регіони» (відзначимо передбачення 
більш ніж за місяць акцій протесту в регіонах). В. Небоженко: 
«Люди вже навчилися організовувати й утримувати Майдан. А но-
ва його сила, скоріш за все, спалахне весною [7]. Звернемо тут ува-
гу, що йдеться радше про активність суспільства як ключовий чин-
ник змін; аж ніяк не про тих чи інших лідерів, які б визначали хід 
подій (нагадаємо таку промовисту деталь, відмінну від подій 2004-
го, як відсутність скандування імен тих чи тих лідерів; водночас, і 
опозиційний «тріумвірат», всупереч поширеним уявленням про 
необхідність одноосібного провідника й прямим вимогам з боку 
протестантів висунути його, так і не спромігся це зробити). 

Наступне загострення подій сталося після 16 січня 2014 р., ко-
ли, попри сподівання, і після новорічних свят Майдан не розійшо-
вся (знаковим зміцненням ідентичності протесту став ряд символі-
чних акцій напередодні Нового року, зокрема, спроба встановлен-
ня світового рекорду з масовості виконання громадянами Націо-
нального Гімну держави). Цього дня, коли відбулося чергове про-
тистояння між проурядовою й опозиційною частинами депутатсь-
кого корпусу щодо голосування за бюджет – 2014, несподівано бу-
ло внесено й проголосовано законопроекти, спрямовані на суттєве 
обмеження базових прав і свобод громадян, закріплених Конститу-
цією, зокрема, в сфері громадянського контролю. Як було визначе-
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но практично відразу ж, процедура голосування не була дотримана 
(не забезпечене персональне голосування депутатами); проект 
вносився «з голосу», – тобто, як пізніше свідчила частина тих, хто 
голосував «за», вони навіть не бачили текстів законопроектів й, по 
суті, не знали, за що голосують; – інша справа, як при цьому стає 
питання їх персональної відповідальності); проте, незважаючи на 
ці порушення, Президент В. Янукович підписав згадані акти. 

Видання «Инвест-газета», вийшовши з винесеними на обкла-
динку, на фоні цитованих абзаців нових законів, словами ПЛОХИЕ 
НОВОСТИ, наводила в присвяченій їм статті короткий перелік з 
найбільш суттєвих пунктів: «Серед нововведень – карна відпо-
відальність за наклеп, екстремізм і несанкціоновані зібрання гро-
мадян, заборонені носіння кашкетів і масок, а також встановлення 
наметів і використання аудіоапаратури в громадських місцях. 
Автомобілістам заборонено «рух у колонах більше п’яти», SIM-
карти треба буде купляти тільки за паспортом, провайдери будуть 
надавати дані про користувачів на першу вимогу МВС і СБУ, а 
присуд за карною справою може бути винесений заочно, без при-
сутності обвинувачуваного в суді – і це далеко не повний список 
поганих новин» [8]. 

Цей день де факто змінив конституційний устрій країни, до-
зволивши говорити про конституційний переворот: норми, які сто-
суються базових прав і свобод громадян, що перебувають під 
посиленим захистом Конституції, було обмежено законодавчими 
актами у згаданий вище спосіб, простою більшістю, якої, при тому, 
де-факто не було. Це створило правову колізію, внаслідок якої гро-
мадянин однаково підпадав покаранню у разі додержання й нед-
одержання нових норм: як протилежні засновкам Конституції во-
ни, за умов дотримання, приводили громадян (зокрема, працівни-
ків правоохоронних органів) до ситуації виконання завідомо зло-
чинних наказів. У свою чергу, в разі недотримання цих норм гро-
мадяни підпадали під заходи покарання вже на основі згаданих за-
конодавчих новел. Як було відразу ж прокоментовано, нові норми 
«били» по всіх – «своїх» і «чужих»; але за відомої формули «для 
своїх усе, для ворогів – закон», застосовувати їх передбачалося 
лише до опонентів, себто в «ручному» режимі; що означало де-
факто заміну конституційного ладу «ручним» керуванням. 
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Практично миттєво це привело до сплеску суспільного про-
тесту до нового рівня. Після наступного недільного віча (19 січня), 
коли лідери опозиції вчергове закликали до збереження мирних 
форм протесту, вони були освистані: вже з наступного тижня за но-
вими нормами, що вступали в дію, фактично кожна спроба грома-
дянського протесту (в тому числі у формах, практикованих Майда-
ном) підпадала під кримінальне покарання різного ступеня жор-
сткості, зокрема, кількарічним термінам ув’язнення. Того ж вечора 
по сусідству з місцем акцій громадянського протесту, з листопада 
минулого року – мирного, починаються зіткнення між частиною 
активістів і міліції. Парадоксальною рисою їх було те, що відбува-
лися вони на вул. Грушевського, яка вела вбік урядового кварталу 
(й була перекрита загонами міліції, як пояснювалося, для убезпе-
чення від «екстремістських акцій»); – водночас, як відзначали спо-
стерігачі, цілком доступним залишався прохід до урядових буді-
вель сусідніми вулицями. Поясненим це стає через введення сим-
волічного виміру аргументації, запропонованого коментаторами: 
протестанти прагнули продемонструвати волю не приймати нові 
рішення, які суперечили засновкам конституційного ладу в Ук-
раїні, який гарантує захист гідності громадянина. 

Слід зазначити, що, аналізуючи події такого обширу, слід бра-
ти до уваги всі детермінаційні чинники: крім тяглих протягом усіх 
етапів подій і належних до політичного виміру життя, – ще й такі, 
які актуалізувалися протягом тих чи інших моментів. Знана лі-
тературознавець і культуролог Т. Гундорова, торкаючись ситуації, 
про яку йдеться, звернула увагу на такий соціологічний чинник, як 
повернення дії важелів традиційних маскулінних і фемінних ролей: 
«Справді, чоловіки наразі позиціонуються передусім як воїни, 
бійці та захисники. Попит на таку модель поведінки підживлю-
ється тим, що з’являються нові революційні герої, нова міфологія 
героїзму тощо. У той же час жінки, як бачимо на численних фото-
знімках, постають у своїй класичній іпостасі: працюють на кухні, 
розносять їжу та чай. У крайньому разі, підносять каміння до бари-
кад, що відсилає нас до класичної ролі періоду Французької рево-
люції». Вона ж відзначила і такий чинник, як вплив на ставлення 
суспільства до подій загальної тенденції віртуалізації життя: «Так, 
до деякої міри нашим людям бракувало драйву і хотілося відчути, 
як це – вийти сухим із ризикованої ситуації… Ми живемо у світі, 
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де межа між віртуальним і реальним розмивається просто на очах. 
Відчуття реальності, так само як і болю, стало надзвичайно крих-
ким. Віртуальні постріли у відеоіграх і фільмах привчають людину 
підсвідомо сприймати їх як дещо не страшне, таке, що не болить. І 
раптом багато чого з комп’ютерних «війнушок» перейшло у реаль-
ний вимір. З одного боку, центр Києва стає схожий на декорації до 
однієї із таких ігор – химерний сплав із найпрогресивніших техно-
логій (Інтернет, зв’язок тощо) та Середньовіччя з його народними 
віче і катапультами. Але, з іншого, постріли й удари стали реаль-
ними, так само як біль і страждання від них. Відсутність травмати-
чного досвіду добре помітна на вербальному рівні. Українці звикли 
легко кидатися такими словами, як «війна», «революція», мало ус-
відомлюючи, що за ними стоїть. Ми не слідкуємо за нашою рито-
рикою, бо не маємо за плечима досвіду, який би підказував нам – 
не ображай, не маркуй іншого, не провокуй насильство». І далі до-
слідниця каже про «туристизацію» соціального простору: «Багато 
людей приїжджають, щоб сфотографуватися на тлі барикад, мало 
не на тлі вибухів. І в цій ситуації ризик для туриста не видається 
загрозливим. Завдяки медіа він виглядає полегшеним, естетизова-
ним і симпатичним. Кров, рани, насильство, які стоять за подіями 
на Європейській площі, редукуються. На фотографіях, що зобра-
жають бойові дії, стіна чорного диму і яскраві спалахи «коктейлів 
Молотова» виглядають не так моторошно, як привабливо» [9]. 

Дуже швидко загострення посилилося до безпрецедентного 
рівня, коли реальністю стали вбиті (з вогнепальної зброї) громадя-
ни – і з’явилися перші заяви, що до заходів з придушення протестів 
залучені снайпери. Новим проявом зміни порядку денного стала 
зміна картинки новин у ЗМІ: затягнута димом вулиця, будинки – 
хоча простір, охоплений акціями, займав зовсім невеличкий відсо-
ток простору; проте – з цього моменту протест поширюється регіо-
нами: в ряді областей відбуваються штурми будівель ОДА та ін. 
подібних установ. 

Цей новий виток напруження з очевидністю продемонстрував 
нетривкість режиму, виявивши, що спиратися він може лише на 
«силові» органи (відзначимо зсув у назві від правоохоронних, – що 
означає, по суті, заміну присяги на вірність народу як підстави дій, 
відданістю начальству, засвідчуючи симптом остаточної корупції 
політичної системи) і змусив офіційну владу вперше піти на пере-
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говори й поступки. Вже 28 січня 2014 р. низку найбільш одіозних 
норм «16 січня» було переголосовано, наслідком чого стало змен-
шення напруги – звільнення будівель тощо. 

Тижневик «Фокус» по свіжих слідах так аналізував причини й 
наслідки зсуву до компромісу: «Ефект від так званих репресивних 
законів виявився зворотним – Майдан не злякався і не розійшовся, 
а замість партійних прапорів взяв до рук коктейлі Молотова. Вули-
чне протистояння на Грушевського, низова самоорганізація і 
взаємодопомога активістів і, що дуже важливо, захоплення об-
ласних і районних адміністрацій по всій Україні показали: силовий 
ресурс влади на межі. В Черкасах до боротьби з демонстрантами 
залучали співробітників ДАІ, в західній Україні бійці внутрішніх 
військ дякують місцевим жителям за те, що ті блокують їх в місцях 
дислокації, не дозволяючи ув’язуватися в конфлікт. 

Влада погодилася на сценарій, який її цілком улаштовував: 
відмінити закони, які сама ж і прийняла. Цей «нульовий варіант» 
коштував кільком активістам життя, а кільком сотням, коли не ти-
сячам – каліцтв і арештів, що перетворило досі мирний Майдан на 
відкрите повстання. В той же час боротися проти майданівців ціл-
ком можна і без нових законів, тільки замість «масових завору-
шень» ставити у відповідальність «насильство щодо представника 
правоохоронних органів», замість «екстремізму» – розпалювання 
ворожнечі чи ненависті» і так далі. 

Друга суттєва поступка – пропозиція опозиціонерам увійти до 
складу нового уряду. Головна ціль очевидна: внести розкол у проте-
стний рух, зігравши на амбіціях і марнославстві політичних лідерів. 
До того ж, цей крок був позитивно оцінений на Заході. По обидва 
боки Атлантики його витлумачили як знак готовності української 
влади до компромісу, адже в цивілізованих країнах дострокові вибо-
ри в «широкий уряд» – головні засоби подолання політичних криз. 
Але в нинішній Україні такий механізм навряд чи виявиться ефек-
тивним» [10]. Далі автор звертає увагу на те, що, по суті, перемир’я 
обидві сторони використовують для накопичення сил; так, продов-
жується виконання рішення уряду, прийняте ще до відставки Пре-
м’єра Азарова, про шестикратне збільшення чисельності спецпідроз-
ділів міліції, легалізації «народних дружин», закупівлі додаткової 
амуніції і боєприпасів; в той же час так званий «силовий» варіант 
розв’язання ситуації став менш ймовірним – тут звернено увагу, що 



0  

 164 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(70) 

кілька десятків депутатів, орієнтованих на Р. Ахметова і Д. Фірташа, 
відмовилися голосувати за надзвичайний стан, що неминуче при-
звело б до нової крові на вулицях [10]. 

А тижневик «Коментарі» у редакційній колонці наголошував на 
тому, що досягнуто пункт, де на порядок денний вийшов момент 
спільної відповідальності всіх сторін за долю держави (політичної й 
економічної): «Лютий буде вирішальним місяцем в протистоянні, 
яке розвивається з 21-го листопада минулого року. Причому відсу-
тність рішення теж буде рішенням – тільки найгіршим, оскільки 
запас міцності у економіки та фінансової системи тане з кожним 
днем. Вихід з кризи може бути знайдено лише у результаті домовле-
ностей між ключовими сторонами, зокрема владою, опозицією, 
євромайданівцями, олігархами. Відповідальність за країну – спільна, 
тож і перемога над кризою теж буде спільною – або поразка, теж од-
на на всіх, незалежно від того, кому які дістануться посади і на яку 
дату буде призначено ті чи інші вибори» [11]. 

Тож поступово момент відповідальності (й інтеграції вітчизня-
ного політикуму навколо спільних викликів, що постали перед 
країною), ставав загальним місцем. Але практично відразу напру-
ження стало вертатися (відзначимо, в зв’язку з цим кілька разів 
повторюваним ритмом «спроба заспокоєння/новий зсув до напру-
ги», влада й опозиція говорили про наявність «третьої сили»), при-
звівши до нового піку протистояння. 

Граничної межі воно сягнуло протягом 18–20 лютого, коли в 
ході спочатку мирної ходи до ВР на підтримку голосування за кон-
ституційну реформу почалися зіткнення між частиною демон-
странтів і міліціонерами й так званими «тітушками» (напівкримі-
нальними елементами, які стали одним з акторів подій), які про-
довжилися масовим застосуванням сили й побиттям демонстран-
тів, далі спробою остаточного розгону Майдану (18–20 лютого) із 
застосуванням водометів і БТРів, потім вогнепальної зброї, внаслі-
док чого кількість загиблих серед демонстрантів сягнула десятків 
людей. Нарешті, напередодні можливого використання в приду-
шенні протестного руху армійських підрозділів, у підсумку перего-
ворів за участі міжнародних посередників. 21 лютого було підписа-
но угоду з нормалізації ситуації. Частиною її стала конституційна 
реформа, сутність якої полягала в перерозподілі повноважень між 
гілками влади, точніше кажучи, поверненні до базових засад по-
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ділу влади, спрямованого на недопущення її концентрації в одних 
руках; – за всієї недосконалості конкретного варіанта Конституції, 
до якого поверталася держава. 

Симптоматично, що редактор провідного економічного видання 
«Инвест-газета» в своїй колонці (ще до того, як стало відомо про 
зникнення Президента В. Януковича зі столиці) звертає увагу саме на 
відповідальність як спільний знаменник, важливіший за те, що багато 
речей у підсумкових документах можуть не влаштовувати протестан-
тів, які мають перевагу на даний момент. «Чорний четвер мобілізував 
усіх: владу, опозицію, активістів Майдану і простих людей. Хвиля 
громадянської самосвідомості заполонила країну: посипалися заяви 
депутатів про вихід з Партії регіонів, силовики стали переходити на 
бік народу, кияни взяли до своїх рук охорону мікрорайонів від «тіту-
шок». А в п’ятницю було підписано угоду між Президентом і опози-
цією. Підписано під тиском з різних боків, але механізм запущено. 
Серцем важко погодитися з умовами компромісу, воно вимагає пов-
ної люстрації, але розум говорить, що це краще, ніж нічого. Краще, 
ніж повне ігнорування явища Євромайдану, ігнорування сотень жертв 
і громадянської самосвідомості. Цей варіант компромісу не можна 
відкидати ще з однієї причини – він нав’язаний західними політика-
ми, і якщо ми від нього відразу відмовимося, то залишимося на порозі 
дефолту без зовнішньої підтримки. А ситуація в країні така, що без 
нових запозичень ми вже не випливемо» [12]. 

Зрештою, несподівано для переважної частини спостерігачів, 
новим поворотом у розвитку ситуації став виїзд/втеча Президента 
В. Януковича з України – ще один непоясненний до сьогодні мо-
мент (адже за умовами підтвердженої міжнародними посередника-
ми угоди, зберігаючи повноваження до позачергових виборів у 
другій половині року, він мав значно більше можливостей вплива-
ти на розвиток ситуації, – ніж стаючи спікером зі сумнівним стату-
сом за кордоном). Наслідком стали чи не наймасштабніші суспіль-
ні зміни (в тому числі в системі політичної влади) в Україні з часів 
набуття Незалежності, що торкнулися не лише виміру інститутів і 
практик, – а, зважаючи на наступні події на півдні й сході України, 
самого її існування як суверенної держави й водночас, враховуючи 
зачеплений вимір міжнародних угод, – всього режиму регіональної 
й світової безпеки (зокрема, нерозповсюдження ядерної зброї). 
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Розгляд цих наслідків виходить за межі цієї роботи. Водночас, 
врахування цієї перспективи дозволяє підвести підсумки. 

Наскрізними моментами в змінах політичного дискурсу, які 
спостерігалися протягом подій, виступили елемент відповідально-
сті і пов’язаний з ним модус модернізації українського суспільства 
(відомий гуманітарій Р.Лейбов спеціально відзначив зсув українсь-
кого до модерного). Те, що починалося як протест частини столи-
чної громади, насамперед студентів та інтелектуалів з вираженими 
громадськими аспіраціями, – поступово, через мобілізацію грома-
дян через соціальні мережі, в тому числі за допомогою Інтернету, 
розширилося до масштабів суспільного руху на підтримку модерні-
заційного вектора розвитку українського суспільства (в цих конкре-
тних умовах артикульованого в риториці «євроідентичності»). Від-
мова влади де-факто дотримуватися начал діалогу, які не лише фор-
мально закладені в українській Конституції, що гарантує комплекс 
прав і свобод громадян, – а й втілені в поширених практиках відкри-
того суспільства, які протягом двох десятиліть стали засновками 
ідентичності нової генерації українців; – по суті, створила «точку 
біфуркації», де суспільство було поставлено перед вибором між під-
твердженням модернізаційного вектора розвитку, який став засадни-
чим, або відкату до практик кількадесятилітньої давності, розрахова-
них де-факто на підданську, а не громадянську ідентичність. 

У підсумку, українське суспільство отримало шанс долучи-
тися до модерності (а не її імітації), що являє насамперед комплекс 
викликів, на які слід знаходити відповіді у вигляді винахідництва й 
підприємництва у найширшому значенні цих слів у політичній, 
економічній, культурній сферах. Зрештою, це актуалізує давній 
принцип: вік живи, вік учись, що неможливо без взяття на себе від-
повідальності в усіх сенсах у приватному і публічному вимірах; 
розкриття водночас потенціалу особистого й суспільного. Чи буде 
цей шанс реалізовано, залежить від нас. 
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ОПОЗИЦІЯ І ВЛАДА В УКРАЇНІ ТА ГРУЗІЇ: 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
 

Розглянуто основні етапи становлення відносин політичної 
влади і опозиції в Україні та Грузії. 

Ключові слова: влада, опозиція, конституційні зміни. 
Machysky V. Opposition and power in Ukraine and in Georgia: 

comparative analyses. The main stages of establishment of relations 
between political power and the opposition in Ukraine and Georgia are 
lighted out. 

Key words: the government, the opposition, the constitutional 
changes. 

 
Порівняння України і Грузії є досить цікавим з огляду на певні 

політичні процеси, які мали місце в історії обох держав. Так, і в 
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Україні, і Грузії на початку 2000 років були повалені авторитарні 
режими за допомогою «кольорових революцій». Так само вперше в 
історії двох країн відбулися демократичні президенських виборах, 
за яких сталася легітимна передача влади (в Україні у 2010 році, у 
Грузії – у 2013 році). 

Проте вже після «кольорових революцій» Україна і Грузія 
пішли різними шляхами. Незважаючи на позитивні моменти демо-
кратизації суспільства, В. Ющенку, на відміну від М. Саакашвілі, 
не вдалося провести задумані реформи, що призвело до разчару-
вання в ньому громадян України та повернення в політику В. Яну-
ковича, який поступово повернув авторитарний стиль управління 
державою, що згодом призвело до сумних подій на Майданні. 

Говорячи про традиції взаємини влади і опозиції, варто для 
початку виділити етапи цих взаємин і розібратися в сутності та 
структурі опозиції. 

Відомо, що опозиція – це протиставлення поглядів і дій у політи-
ці, партія або суспільна група, які виступають урозріз з думкою біль-
шості або з панівною думкою і висувають іншу політику або аль-
тернативний спосіб розв’язання проблем. Опозиція виступає необхі-
дним елементом політичної системи, сприяє розбудові демократії. 

 
Україна 

В історії України можна виділити кілька етапів формування 
взаємовідносин опозиції та влади. Це період правління Президента 
Л. Кравчука (5 грудня 1991 р. – 19 липня 1994 р.), Президента 
Л. Кучми (19 липня 1994 р. – 23 січня 2005 р.), Президента              
В. Ющенка (23 січня 2005 р. – 25 лютого 2010 р.). І правління Пре-
зидента В. Януковича (до березня 2014 року). Причому найбільш 
лояльне ставлення до опозиції спостерігалося саме в правління 
Леоніда Кравчука та Віктора Ющенка. 

Українська опозиція, відмічають українські вченні, вирізняється 
«амбівалентністю» у відносинах з владою, яка викликана спорідне-
ністю з останньою [1]. Враховуючи низьку політичну і соціальну 
мобільність громадян України, майже повну відсутність громадянсь-
кого суспільства, формальність «масовості» політичних партій, 
втрату контролю за діями влади з боку народу, на політичній арені 
правлять бал олігархічні клани, що створюють час від часу нові 
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політичні проекти, які лобіюють їх інтереси в стінах парламенту. 
Якщо порівняти передвиборчі програми центристських партій, що 
набирали основну кількість голосів (приклад програми «Нашої Ук-
раїни» і за «За єдину Україну» у 2002 році), то різниці в основних 
програмних аспектах не спостерігається. Крім того, програми партій 
зводяться до набору популістських формул і не відображають реаль-
ного курсу, ідеологічної та конструктивної основи. 

З набуттям незалежності Україна опинилася на шляху модер-
нізації політичної системи. У цій системі головну роль взяв на себе 
парламент. Зважаючи на фрагментованість українського суспіль-
ства, а також ідеологічні засади колишнього радянського мину-
лого, більшість депутатів у Верховній Раді пройшли від так званої 
Демплатформи. Націоналісти, що брали активну участь у здобутті 
незалежності, опинилися в опозиції.  

У цей час активно формується новий економічний клас прива-
тних підприємців, які починають посувати у позаіституціональних 
відносинах колишніх радянських номенклатурників. І, зважаючи 
на низьку соціальну активність громадян, беруть на себе владні 
повноваження. 

Перший Президент України Л. Кравчук програв вибори в 1994 
році. Це багато в чому було пов’язано з тим, що він не встиг створи-
ти основні механізми управління елітами та інкорпорації опозиції. 

Другий Президент України Л. Кучма успішно впорався з цим 
завданням. 

10 липня 1994 відбулася зміна влади внаслідок поразки чин-
ного глави держави на конкурентних виборах. Президентом став 
Л. Кучма, що стало результатом компромісу еліт-груп реформато-
рів і старих апаратників. Цей компроміс продемонстрував зда-
тність еліт домовлятися і сприяв на деякий час стабілізації в ук-
раїнській політиці. 

 Однак після свого обрання Л. Кучма став домагатися розши-
рення повноважень Президента. Оскільки поділ виконавчої влади 
між Президентом і Прем’єр-міністром призводив до постійної на-
пруги в українській політиці в перші роки незалежного існування, 
а вагому роль відігравав парламент, Л. Кучма в жовтні 1994 року 
вийшов з ініціативою прийняти Закон «Про владу», що надавав 
йому право вето, право розпуску Верховної Ради і право признача-
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ти губернаторів. Після прийняття Конституції в 1996 році він роз-
почав активно звільняти і призначати губернаторів за принципом 
особистої лояльності та сприятливих для Президента результатів 
виборів у регіоні. Активно використовувалися спецслужби для збо-
ру компромату на членів еліти. Процес приватизації, проведений за 
Л. Кучми, дозволив створити величезні фінансово-промислові гру-
пи, які мали можливості впливу на політику через політичні партії 
та інші інститути, а також контролювали ЗМІ. Як наслідок, до ви-
борів 1999 року Л. Кучма впевнено контролював основні елітні 
групи і без особливих зусиль переміг, отримавши перевагу, в тому 
числі, і на Західній Україні. 

Однак, незважаючи на посилення своїх повноважень, Л. Ку-
чма так і не зміг домогтися повного контролю над парламентом 
України. Не допоміг йому в цьому і прийом, який широко викори-
стовували пострадянські авторитарні лідери, – референдум з метою 
послаблення парламенту, який був проведений у 2000 році. Після 
провалу реформи Л. Кучма звернувся в підконтрольний йому Кон-
ституційний Суд у грудні 2003 року, який підтвердив його право 
балотуватися на третій термін, посилаючись на те, що він був 
уперше обраний до прийняття Конституції в 1996 року. Ця дія ви-
кликала різку реакцію з боку як народних мас, так і панівних фі-
нансових еліт. 

Починаючи з 2000 року фінансово-промислові групи, відчу-
вши свою силу, почали виходити з-під контролю Л. Кучми і всту-
пили в протистояння одна з одною. У той же час в Україні форму-
ється нова сила, яка зацікавлена в нових, більш прозорих правилах 
гри [1]. Це середній клас, що з’явився під час економічного підйо-
му наприкінці 90-х – початку 2000-х років і, відповідно, вимагав-
ший представлення своїх інтересів у владі, втомлений від свавілля 
старої системи. Крім того, на політичній арені з’явився новий пер-
спективний політичний лідер – В. Ющенко, який обіцяв цю систе-
му змінити. З іншого боку, і самі олігархічні клани намагалися змі-
нити патронат і залежність від Л. Кучми, щоб самим керувати дер-
жавою. Тому висунули свого кандидата – В. Януковича. 

Історично в Україні опозиція тривалий час була роз’єднана, 
але перед президентськими виборами 2004 року опозиція змогла 
домогтися видимої єдності своїх рядів. Переважно це був негатив-
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ний консенсус, спрямований проти чинної влади. Яскравими при-
кладами спільних дій стали загальнонаціональні масові протестні 
акції – «Україна без Кучми» і «Повстань Україно». При цьому ук-
раїнській опозиції не вистачало загального лідера. Після відставки 
Прем’єра В. Ющенка такий лідер з’явився. Додатковим чинником, 
що сприяло об’єднанню опозиції і расширенню її рядів, стало при-
значення в «наступники» Л. Кучми представника донецької групи 
впливу, що серйозно налякало представників конкуруючих груп. 

Навколо В. Ющенка сформувалася досить строката коаліція різ-
них партій і груп інтересів. До неї приєднався ряд олігархів, обділе-
них при розподілі власності або які боялися її втратити в разі прихо-
ду до влади донецького клану. Серед великих бізнесменів, що під-
тримали В. Ющенка, можна назвати Д. Жванію та «цукрового 
короля» П. Порошенка. Останній володів таким важливим інформа-
ційним ресурсом, як «П’ятий канал». Це був єдиний телеканал, який 
підтримав опозицію. До коаліції входили впливові сегменти еліт. До 
завершення кампанії в таборі В. Ющенка було дев’ять колишніх 
віце-прем’єрів уряду і два екс-спікери парламенту. Після першого 
туру виборів, коли В. Ющенко набрав 39,87 %, а В. Янукович               
39,32 %, в опозицію влилися значущі українські політики: А. Кінах і 
лідер соціалістів О. Мороз. Безумовно, все це було швидше єдністю 
проти В. Януковича, ніж за В. Ющенка, але цей опозиційний си-
туативний консенсус ефективно спрацював. 

І, звичайно ж, вперше за роки незалежності сам народ в очіку-
ванні змін на краще активно долучався до політичних процесів. 
Опозиція отримала вагомий козир у вигляді народної легітимації. 
У ході «помаранчевої революції» швидко формувалися нові ци-
вільні організації, які взяли на себе активний контроль за процесом 
виборчого процесу. Так, НВО «Комітет виборців України» відігра-
ла центральну роль у моніторингу всіх турів президентських вибо-
рів 2004 року. Ця сама організація керувала паралельним підрахун-
ком голосів і, треба визнати, що «Комітет виборців України» був 
однією з найважливіших ініціатив опозиції. Разом із деякими інши-
ми організаціями він сприяв тому, що фальсифікація на виборах 
була швидко виявлена. Організації вдалося мобілізувати тисячі 
іноземних і десятки тисяч місцевих спостерігачів. Представники 
комітету проінструктували та ознайомили з виборчим законодав-
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ством 40 000 громадян, які чергували потім на виборчих дільницях. 
До виборів залишалося ще кілька місяці, а комітет уже відкрив у 
кожному виборчому окрузі свої представництва. У постійній го-
товності було 225 авто, всі активісти були забезпечені телефонами. 
У день виборів його люди з лічильної комісії так швидко пере-
давали результати по телефону, що вже на наступний ранок у них 
були готові попередні підсумки. Основна частина бюджету НВО – 
162 млн доларів – надійшла з Агентства США з міжнародного роз-
витку (USAID) [2]. 

Не менш важливою ініціативою була НВО «Демократичні іні-
ціативи», яка включала в себе об’єднання соціологічних фірм, які 
проводили екзитполи. Водночас їм доводилося зіткнутися з більш 
витонченою тактикою фальсифікації результатів виборів уже на рів-
ні дільничих виборчих комісій, а не на більш високих рівнях вибор-
чої системи. Якщо результати вдавалося успішно змінити на рівні 
дільничної комісії, то підсумки паралельного підрахунку збігалися з 
офіційними. Що стосується екзитполів, то у Л. Кучми була своя гру-
па соціологічних організацій, які забезпечували потрібні підсумки 
опитувань на виході з виборчих дільниць. Тому тільки високий 
рівень спостерігачів від опозиції, присутніх в достатній кількості на 
кожній виборчій дільниці, зміг забезпечити фіксацію порушень. 

Завдяки хорошій організації, користуючись протестними на-
строями громадян, опозиції вдалося здобути владу. Але остання 
конституційна реформа, проведена парламентом у 2004 році, змі-
нила структуру влади України, повернувши її до парламентсько-
президенської типу республіки. В Україні намітилося двовладдя, і 
вчорашня опозиція, показавши в період «помаранчевої революції» 
єдність, узгодженість і свідомість, перейшла до неконструктивних 
діалогу, формуючи владу не на благо держави а з оглядкою на 
власні інтереси. 

Перша «помаранчева коаліція», що об’єдналася навколо 
В. Ющенка в ході президентських виборів, була нетривалою. Різні 
політичні сили об’єднав на час виборів загальний ворог в особі 
тандему Л. Кучми та В. Януковича. Вже після свого обрання пре-
зидентом В. Ющенко не міг сформувати за своїм розсудом уряд як 
команду однодумців. Нові призначення виявилися політичними: 
пости отримали всі учасники «помаранчевої» коаліції. Прем’єр-
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міністром стала Ю. Тимошенко, секретарем Ради безпеки України 
П. Порошенко. Таке рішення принесло короткостроковий успіх, 
але не дозволило новій українській влади створити стійку полі-
тичну конструкцію. 

Велику роль на цьому етапі зіграв фактор часу – наближення 
парламентських виборів, намічених на березень 2006 р. Якби вибо-
ри пройшли відразу після перемоги Ющенка, найімовірніше, єди-
ний список «революціонерів» міг отримати на них більшість, сфор-
мувавши більш згуртований та дієвий уряд. Якби вибори, навпаки, 
вдалося відкласти на кілька років, уряду довелося б вести більш 
узгоджену політику. 

Додатковим чинником, який вносив розкол у «помаранчеву 
коаліцію», стала Конституційна реформа, що стартувала з 1 січня 
2006 і була породжена пактом еліт під час «помаранчевої револю-
ції». Саме тоді було вирішено, що уряд буде підзвітний лише Вер-
ховній Раді, в той час як Президент збереже широкі повноваження 
– в основному, у сфері зовнішньої політики. Така модель успішно 
працює у Франції, вона була взята на озброєння і в Польщі. На 
практиці конституційна реформа означала, що нова Верховна Рада 
повинна буде визначати склад і курс Кабінету Міністрів. Це не-
легке завдання для парламенту в умовах високої фрагментації полі-
тичних еліт на Україні. 

Таким чином, значення парламентських виборів 2006 року бу-
ло дуже велике. Це перетворювало політичний процес в передви-
борну гонку. Уряд В. Януковича перед виборами 2004 року прово-
див активну політику підвищення зарплат і пенсій. Як результат – 
дефіцит дістався уряду Ю. Тимошенко і становив майже 4 млрд до-
ларів. Проте і новий уряд продовжив нарощувати дефіцит у рамках 
популістських дій і дефіцит виріс до 6,5 млрд доларів США. 

Наміри уряду переглянути результати приватизації підпри-
ємств за Л. Кучми призвели до скорочення інвестицій. При цьому в 
реальності перегляд торкнувся лише Нікопольського заводу феро-
сплавів і «Криворіжсталі». Подібна політика призвела до падіння 
економічного зростання з 12 % до 2–3 %. Органи влади України 
стрясали скандали між різними групами «помаранчевої коаліції». 
Спроби знайти компроміс успіху не мали. Одні учасники коаліції 
намагалися виключити з її складу інших, попутно прагнучи пере-
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розподілити на свою користь ресурси, включаючи права власності 
на підприємства, раніше приватизовані тими, хто програв на ви-
борах 2004 р. 

Виходом з кризи В. Ющенко порахував відставку всіх уча-
сників коаліції. На посаду Прем’єр-міністра був запропонований 
Ю. Єхануров. Ю. Тимошенко, яка розраховувала на домінування в 
коаліції і на успіх у майбутній передвиборній гонці, з таким при-
значенням не погодилася і перейшла в опозицію. 

Перша спроба В. Ющенка зайняти домінуюче становище в но-
вому режимі внесла остаточний розкол у «помаранчеву коаліцію». 
Оскільки затвердити кандидатуру Ю. Єханурова на посаду Прем’єра 
не вдалося, В. Ющенко змушений був вступити в переговори з 
В. Януковичем. Ситуація продемонструвала слабкість позицій 
В. Ющенка в політичній системі без підтримки великих елітних 
груп. Тільки з другої спроби за допомогою Партії Регіонів В. Януко-
вича на посаду Прем’єра (до призначених на березень 2006 року 
парламентських виборів) був затверджений Ю. Єхануров. 

Другий період почався парламентськими виборами 26 березня 
2006. Фрагментація голосів на виборах виявилася дуже сильною – 
брало участь 45 партій при бар’єрі в 3 %. Мандати розподілилися 
таким чином: Партія Регіонів В. Януковича – 186 мандатів, «Блок 
Юлії Тимошенко» – 129 мандатів, президентська «Наша Україна» – 
81 мандат. Отже, перемогу здобула Партія Регіонів В. Януковича. 
Результати по областях підтвердили поділ України на прозахідно та 
проросійськи налаштовані регіони. 

Після виборів уряд Ю. Єханурова відповідно до домовлено-
стей подало у відставку. 22 червня 2006 було оголошено форму-
вання нової «помаранчевої коаліції». До коаліції увійшли 239 депу-
татів з фракцій «Блок Юлії Тимошенко», «Нашої України» та Со-
ціалістичної партії. Партія Регіонів і комуністи опинилися в опо-
зиції і почали бойкот роботи Верховної Ради. 

Нова коаліція проіснувала тільки два тижні. На початку липня 
2006 фракція Соціалістичної партії О. Мороза вийшла з коаліції, 
позбавивши її більшості. У Верховній Раді була сформована нова 
коаліція з трьох партій: Партії Регіонів, комуністів і соціалістів. Пі-
сля цього В. Янукович, як лідер більшості у Верховній Раді, став 
главою уряду і сформував новий Кабінет. У країні запанувало дво-
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владдя, пов’язане з суперечливістю конституційної реформи. Між 
урядом і Президентом виникли суперечності, пов’язані з розділом 
повноважень. Кабінет Міністрів направив чотири адміністративні 
позови Президенту країни Віктору Ющенку. Приводом для позовів 
стала «бездіяльність» глави держави щодо голів чотирьох район-
них адміністрацій, трьом з яких висловили недовіру райради – Во-
лодарської райдержадміністрації Київської області, Станично – 
Луганської райдержадміністрації Луганської області і Чутівської 
райдержадміністрації на Полтавщині. Четвертий позов стосувався 
визнання незаконним і недійсним розпорядження про призначення 
голови Корецької райдержадміністрації Вінницької області, яке 
сталося без подання Кабінету Міністрів. При цьому Кабінет Міні-
стрів України посилався на законодавство, відповідно з яким недо-
віра районних рад тягне за собою відставку голів адміністрації. 

Ще одним серйозним конфліктом стало прийняття Верховною 
Радою законопроекту про «Кабінет Міністрів України». Законо-
проект визначав уряд як вищий виконавчий орган влади країни і 
збільшував його роль. В. Ющенко сім разів накладав вето на цей 
законопроект і тільки з восьмої спроби за підтримки «Блоку Юлії 
Тимошенко» депутати змогли набрати 366 голосів, що дозволило 
подолати вето Президента. 

Конфлікт, пов’язаний з урізанням повноважень Президента і 
передачі їх до уряду і парламенту набрав нових форм після того, як 
В. Ющенко 2 квітня підписав указ про розпуск парламенту і 
призначення дострокових парламентських виборів на 27 травня 
2007 року. Правляча коаліція у Верховній Раді відмовилася пого-
джуватися з цим рішенням, назвавши його антиконституційним. 
Представники коаліції звернулися до Конституційного Суду з при-
воду легітимності указу В. Ющенка. 

Почалися масові мітинги на підтримку кожної зі сторін, які 
переростали у сутички між представниками різних політичних сил. 
Після наростання напруженості В. Ющенко підписав другий указ 
про розпуск парламенту, який скасовував попередній і призначав 
нові вибори на 24 червня 2007 року. Конфлікт між Прем’єром і 
Президентом продовжувався. Наприкінці травня в Києві відбулися 
зіткнення між силовими структурами, котрі підпорядковуються 
Президенту і Прем’єру. 
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Тільки 27 травня 2007 після 12-годинних переговорів В. Юще-
нка, В. Януковича і О. Мороза було досягнуто тристоронньої угоди 
з врегулювання політичної кризи шляхом проведення дострокових 
виборів Верховної Ради України. Сторони домовилися провести 
позачергові вибори до Верховної Ради 30 вересня 2007 року. 

Третій період почався після виборів 30 вересня 2007 р. з но-
вого складу Верховної Ради. За підсумками до парламенту про-
йшли 5 політичних сил: Партія Регіонів – 175 мандатів; «Блок Юлії 
Тимошенко» – 156 мандатів; «Наша Україна – Народна самообо-
рона» – 72 мандати; Комуністична партія України – 27 мандатів; 
«Блок Литвина» – 20 мандатів. 

«Блок Юлії Тимошенко» та «Наша Україна – Народна само-
оборона» створили парламентську «помаранчеву коаліцію» у скла-
ді 227 депутатів – за підсумками виборів вони отримали більшість 
у парламенті, 228 мандатів з 450. Незважаючи на це, нова «пома-
ранчева коаліція» знову продемонструвала суперечності у своїх 
рядах, Ю. Тимошенко була призначена Прем’єр-міністром України 
лише з третьої спроби. 

Нове протистояння між Ю. Тимошенко та В. Ющенком пока-
зало, що конфлікт між Президентом і Прем’єром має не особисті-
сний, а інституційний характер – Україна переживала наслідки пе-
реходу до парламентської республіки. 

У Верховній Раді також періодично відбувалися конфлікти. 
Блокування трибуни та роботи парламенту стало звичайною прак-
тикою. У квітні 2008 року Ю. Тимошенко запропонувала В. Юще-
нку або припинити паплюжити уряд, або відправити у відставку 
Кабінет Міністрів. 

Уже в червні 2008 року «помаранчева коаліція» втратила біль-
шість у парламенті: про вихід з неї заявили два депутати. Проте 
спроба відправити кабінет Ю. Тимошенко у відставку в липні 2008 
року зазнала невдачі, незважаючи на те, що частина депутатів НУ-
НС з «помаранчевої коаліції» проголосувала за відставку. 

Четвертий період розпочався з першого засідання Верховної 
Ради в новому політичному сезоні у вересні 2008 року. На ньому 
були прийняті поправки, що стосувалися імпічменту Президента та 
істотно розширювалися повноваження Прем’єра та уряду. Це рі-
шення викликало гостру реакцію з боку В. Ющенка. 
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У вересні 2008 року президентська фракція « Наша Україна » 
вийшла зі складу «помаранчевої коаліції». В. Ющенко озвучив за-
грозу розпуску парламенту та звинуватив БЮТ, Партію Регіонів і 
комуністів у конституційному заколоті. 

Спроби відновити «помаранчеву коаліцію» залишилися без-
успішними. 16 вересня 2008 року «помаранчева коаліція» оста-
точно припинила своє існування. Голова Верховної Ради Арсеній 
Яценюк подав у відставку. 

Після розвалу коаліції В. Ющенко зробив чергову спробу роз-
пустити Верховну Раду. Проте його указ про розпуск був оскарже-
ний Ю. Тимошенко в суді і визнаний незаконним. 

У грудні 2008 року новим Главою Верховної Ради України 
став лідер блоку Литвина В. Литвин, який оголосив створення пар-
ламентської більшості у складі блоку «Наша Україна – Народна 
самооборона», блоку Юлії Тимошенко і блоку Литвина. Причому 
від пропрезидентської фракції «НУ – НС» для оформлення біль-
шості зібрали трохи більше половини підписів – 37, це дало змогу 
зібрати в коаліцію 226 осіб з 450, тобто мінімально можливу кіль-
кість депутатів. 

Наростаючий конфлікт між Прем’єром Ю. Тимошенко і 
В. Ющенком серед головних причин мав президентські вибори 
2010 року. Всі політичні сили фактично вже почали передвиборну 
кампанію, і це внесло в політичний простір елемент додаткового 
розколу. 

На президентських виборах 2010 року В. Ющенко зазнав ни-
щівної поразки. Мало того, і його соратниця Юлія Тимошенко 
(45,47 %) програла в другому турі В. Януковичу (48,95 %). Спроби 
оскаржити, як у 2004 році, результати виборів в суді не увінчалися 
успіхом. Ю. Тимошенко перейшла в опозицію. 

З приходом до влади В. Януковича політична система України 
знову зазнала змін. Конституційний Суд України, незважаючи на 
протести опозиції, скасував реформу 2004 року і відновив Консти-
туцію 1996 року. Україна знову стала президентсько-парламентсь-
кою республікою. 

Стан зі свободою слова, на відміну від періоду правління              
В. Ющенка, різко погіршився, на що в травні 2011 року американсь-
ка неурядова організація «Freedom House» зазначила у своєму звіті. 
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Почалися утиски журналістів. Були відзначені випадки цензури. 
Особливо щодо опозиційних каналів. 

Також нова влада розгорнула призабуті за шість останніх ро-
ків переслідування опозиції. Так, двох опозиційних лідерів – 
Ю. Тимошенко та Ю. Луценка притягли до кримінальної відпові-
дальності і посадили до в’язниці. 

Країну охопила хвиля масових протестів, пов’язаних із законо-
давчими змінами. Так, можна відзначити «підприємницький май-
дан», протести учасників бойових дій і постраждалих під час чор-
нобильської аварії. В останній час так само активізувалися лока-
льні протести, в яких спостерігалося невдоволення діями місцевої 
влади. Усі акції влада намагається придушити за допомогою спец-
назу і порушення кримінальних справ на учасників та організа-
торів акцій. 

Після парламентських виборів, які відбулися 28 жовтня 2012 
року, позиції Партії Регіонів істотно зміцнилися. Вибори прохо-
дили за новим Законом України «Про вибори народних депутатів 
України» від 17 листопада 2011 року, який повертав Україну до 
мажоритарно-пропорційної виборчої системи і встановлював 5 % 
прохідний бар’єр. Таким чином, за партійними списками до Вер-
ховної Ради України потрапили п’ять партій: «Партія Регіонів Ук-
раїни» (30 %), ВО «Батьківщина» (25,54 %), «УДАР» (13,96 %), 
Комуністична Партія України (13,18 %) і ВО «Свобода» ( 10,44 %). 
Однак по 225 мажоритарних одномандатних округах картина скла-
лася іншим чином: «Партія Регіонів України» – 115, ВО «Батьків-
щина» – 40, «УДАР» – 6, ВО «Свобода» – 13. Решта – 51 депутат 
потрапив до парламенту від інших дрібних партій або ж шляхом 
самовисування. Після виборів Компартія України, яка позиціону-
вала себе в період виборчої гонки як опозиційна до чинної влади 
партія, перейшла на бік Партії Регіонів і разом з окремими мажо-
ритарниками і перебіжчиками від опозиції сформували більшість. 

Після виборів парламент так і не зміг запрацювати на повну 
силу. Були прийняті окремі, сумнівні за якістю документи, причо-
му процес прийняття проходив через жорстке протистояння з опо-
зицією, яка постійно блокувала трибуну. Можна відзначити так са-
мо безпрецедентні в історії України «виїзні» засідання Верховної 
Ради, на яких були присутні тільки депутати від більшості. 
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Ситуація ще більш загострилася у 2013 році після відказу               
В. Януковича підписати ЗСТ з Европеїським Союзом. Ця дія ви-
кликала обурення у народу, який вийшов на центральну площу 
Києва з протестом. Акції були очоленні опозиційними лідерами.  

Проте, незважаючи на масові акції, В. Янукович повністю від-
мовився від євроінтеграціїного курсу і повернув у бік ТС та союзу з 
Росіїською Федерацією. Розчарування народу, який сподівався на 
позитивні зміни у разі підписання ЗСТ, вилилося спочатку у пасивне 
протистояння, а після силового розгону студентів-демонстрантів на 
майданні Незалежності переросло в багатомільоний протест. 

Ця нова політична акція дістала назву Евромайдану та, на від-
міну від попередніх акцій, мала ряд особливостей. Так, незважа-
ючи на те, що протест був очолений опозиціїними лідерами, остан-
ні не користувалися великою популярність серед громадян, які по-
стійно нагадували їм про їх статус «народних спікерів» на перемо-
вах з чинною владою. 

Однак через млявість дій опозиції та небажання влади іти на по-
ступки вуличні мирні протести переросли у силове протистояння, 
які закінчилися великою кількістю загиблих та поранених під час 
штурму Адміністрації Президента. Чинному Президенту В. Януко-
вичу довелося поспіхом покинути країну. Влада в Україні перейшла 
в руки колишньої опозиції, було сформовано новий Кабінет Мі-
ністрів України та об’явлені позачергові президентські вибори. 

Проте с завершенням протестних акцій трагічні події для Ук-
раїни не завершилися. Скориставшись владним вакуумом у країні 
в квітні–травні та спираючись на біглого єкс-президента України 
В. Януковича Росіїська Федерація вводить війська в Крим, прово-
дить фіктивний референдум, та, незважаючи на протести світового 
співтовариства, порушуючи всі відомі норми міжнародного права, 
анексує частину території України. Найбільшу підтримку в спро-
бах протистояти РФ Україна отримала саме від Грузії, Польщі та 
країн Балтії. Особливо від Грузії, яка і сама відчула на собі підсту-
пність росіян, через яких вони також втратили частину території. 

На позачергових виборах Президента, 25 травня 2014, вперше 
в історії України в першому турі перемагає Петро Порошенко. Він 
одразу анонсує демократичні перетворення, підписання економі-
чної частини угоди з ЄС, переобрання парламенту та завершення 
війни у східних областях України. 



0  

 180 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(70) 

Грузія 
З падінням Радянського Союзу Грузія проголосила незале-

жність. Главою держави було обрано Звіада Гамсахурдія (31 бе-
резня 1939 р. – 31грудня 1993 р.) – грузинського політичного діяча, 
письменника, дисидента, доктора філологічних наук. У 1990 році 
він обіймав посаду Голови Верховної Ради Грузинської РСР. Саме 
його націоналістична політика і авторитарний стиль керівництва, 
на думку науковців, спричинила спалах міжетнічного конфлікту з 
Південною Осетією і Абхазією та протистояння з Азербайджаном. 
Ще 23 листопада 1989 року З. Гамсахурдія організував «мирний» 
похід на столицю Південної Осетії Цхінвалі. У місто ввійти не 
вдалося, тому кілька тисяч його однодумців утримували місто в 
облозі близько трьох місяців. Незважаючи на те, що в 1974 році він 
був творцем «Ініціативної групи захисту прав людини в Грузії», З. 
Гамсахурдія, тим не менш, після невдалого походу на Цхінвалі 
припустився гнівної риторики, пропонуючи осетинам або зми-
ритися і влитися до складу єдиної Грузії, або емігрувати до Росії. 
Ці дії неминуче призвели до збройного протистояння двох народів. 

19 серпня 1991 року З. Гамсахурдіа після приходу у Москві до 
влади ГКЧП виконав наказ про розформування незаконних війсь-
кових формувань і розігнав Національну гвардію Грузії. Проте 
після провалу ГКЧП особовий склад Національної гвардії відда-
лився в Рконський ліс і вже 2 вересня в Тбілісі, на проспекті Ш. Ру-
ставелі, відбувся мітинг Національно-демократичної партії Грузії 
(НДП), на якому мітингувальники висунули вимогу відставки пре-
зидента. Спецназ, що оточував мітингувальників, відкрив вогонь, 
внаслідок чого було поранено 6 осіб. 3 вересня командир Націо-
нальної гвардії Тенгіз Кітовані відмовився виконувати накази пре-
зидента і посунув гвардійців на Тбілісі на підтримку демонстран-
тів. З. Гамсахурдіа відмовився вести будь-які переговори і 22 гру-
дня 1991 року частини Національної гвардії під проводом Тенгіза 
Кітовані підняли в Тбілісі заколот, захопили ряд стратегічних 
об’єктів у місті і атакували будівлю парламенту. З. Гамсахурдія 
змушений був втікати з країни. Проте ані Вірменія, ані Азербай-
джан не надали йому політичного притулку. Єдиною виявилася 
Чеченська Республіка, керована Джохаром Дудаєвим. У самій Гру-
зії залишилися прихильники екс-президента – звіадісти, які стали в 
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опозицію до нового уряду. Завдяки їм 24 вересня 1993 року 
Гамсахурдія зміг повернутися назад до Грузії й очолити так званий 
«Уряд у вигнанні». Внаслідок успішного наступу до листопада 
1993 року під його контролем опинилася значна частина Західної 
Грузії. Однак до 6 листопада 1993 року він зазнав поразки від 
урядових військ, штаб-квартира Звіада Гамсахурдії була захоплена, 
а сам він з групою прихильників змушений був якийсь час хова-
тися в горах, де 31 грудня 1993 року загинув в селі Дзвелі Хібула в 
гірській області Самегрело від рук вбивці. 

 Після поразки З. Гамсахурдія главою держави став спікер пар-
ламенту Едуард Шеварднадзе (25 січня 1928 року – 2014 р.) коли-
шній радянський номенклатурник, який зробив яскраву кар’єру за 
часів СРСР (за радянської влади обіймав посади: міністра охорони 
громадського порядку (1964–1968 рр.), міністра внутрішніх справ 
(1968–1972 рр.), першого секретаря ЦК Компартії Грузинської РСР 
(1972–1985 рр.), міністра закордонних справ СРСР (1985–1990 рр.)). 
Саме Е. Шеварднадзе був головним організатором військового пере-
вороту в Республіці Грузія, посунувши президента Звіада Гамсахур-
діа і фактично зупинивши громадянську війну.  

Ставши президентом Грузії 5 листопада 1995 року (набрав 
72,9 % голосів), він не зміг домогтися повернення Абхазії і Півден-
ної Осетії і вирішення політико-економічних проблем країни. 
Е. Шеварднадзе відразу взяв курс на поглиблення відносин із За-
ходом та протистояння з Росією. Але суттєвих реформ проведено 
не було, а внаслідок розірвання відносин з Російською Федерацією 
було втрачено важливі економічні зв’язки. У країні величезного 
розмаху набирають корупція та злидні, зростає вплив мафії, почи-
наються військові дії в Абхазії. 

9 квітня 2000 року Едуард Шеварднадзе був переобраний пре-
зидентом Грузії, здобувши понад 82 % голосів виборців. Уже у 
вересні 2002 року він заявив, що після завершення президентсько-
го терміну правління в 2005 році він має намір піти на пенсію і по-
чати писати мемуари. Але 2 листопада 2003 року в Грузії відбу-
лися парламентські вибори, на яких провладний блок «За нову 
Грузію» набрав 21,32 % голосів, опозиційний «Союз демократи-
чного відродження» – 18,84 %. Опозиція не погодилася з результа-
тами виборів і висунула ультиматум Едуарду Шеварднадзе – піти у 
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відставку з поста президента, або опозиція займе президенську ре-
зиденцію. Під тиском народних протестів 23 листопада 2003 року 
Шеварднадзе подав у відставку. 

До влади прийшов Михайло Саакашвілі (нар. 21 грудня 1967 ро-
ку), який зайняв пост глави держави внаслідок «Революції троянд». 
Михайло Саакашвілі радикально відрізнявся від попередніх президен-
тів не тільки Грузії, а й країн СНД. Сильний, відкритий, харизмати-
чний, він дійсно почав з приходом до влади реалізацію багатьох ре-
форм, часто не популярних, але, тим не менш, дієвих. Навіть біогра-
фія майбутнього президента вигідно відрізнялася від його опонентів 
(золота медаль у середній школі, закінчення з відзнакою факультету 
міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського 
університету ім. Т. Шевченка, закінчив Колумбійський університет 
(Нью-Йорк), навчався в Університеті Дж. Вашингтона у Вашингтоні, 
стажувався в Академії європейського права у Флоренції і в Гаазькій 
академії міжнародного права). 

У 1995 році Михайло Саакашвілі повернувся в Грузію на запро-
шення Зураба Жванія. Був обраний депутатом парламенту від його 
партії «Союз громадян Грузії», яка підтримувала в той час прези-
дента Едуарда Шеварднадзе, а у 1996 році обійняв пост голови пар-
ламентського комітету з конституційних і юридичних питань. З 
січня 2000 року – представник Грузії в Парламентській асамблеї Ра-
ди Європи (ПАРЄ). У вересні 2001 року Михайло Саакашвілі подав 
у відставку, звинувативши Едуарда Шеварднадзе та членів його уря-
ду в корупції, після чого створив опозиційну політичну організацію 
«Національний рух». 

 Після падіння авторитарного режиму Е. Шеварднадзе почав 
формуватися новий режим. У цьому періоді можна виділити три 
етапи: пакт еліт – тріумвірат Михайло Саакашвілі – Зураб Жванія – 
Ніно Бурджанадзе (грудень 2003 року – лютий 2005 року); етап 
становлення режиму з домінуючим лідером (лютий 2005 року – 
листопад 2007 року); етап консолідації режиму з домінуючим 
лідером (листопад 2007 року – до 1 жовтня 2012 року) [3]. 

На першому етапі влада була розподілена між ключовими фі-
гурами опозиції – М. Саакашвілі, З. Жванія та Н. Бурджанадзе. Три 
лідери – Михайло Саакашвілі, Зураб Жванія та Ніно Бурджанадзе – 
домовилися про розподіл влади між собою. За цією угодою Ми-
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хайло Саакашвілі стає президентом Грузії, Зураб Жванія – прем’єр-
міністром (неіснуюча посада на той момент), а Ніно Бурджанадзе – 
головою парламенту. Ця угода набула форми публічної заяви.  

Неминучість і характер конституційних реформ стали очеви-
дними після приходу до влади «революційного тріумвірату». Ос-
кільки нова конфігурація влади мала спиратися, в першу чергу, на 
угоду цієї нової правлячої еліти, її розробка почалася за закритими 
дверима.  

На виборах 4 січня 2004 р. М. Саакашвілі набрав 96,24% голо-
сів. Були побиті рекордні результати З. Гамсахурдія та Е. Шевар-
днадзе. ОБСЄ оцінило ці вибори як більш демократичні, ніж ті, що 
проводилися в Грузії до цього.  

Після того як 14 січня 2004 року парламент у прискореному 
порядку затвердив новий державний прапор країни, а 15 січня 2004 
року Центральна виборча комісія оголосила результати президент-
ських виборів, влада почала більш активно проводити консти-
туційні зміни. 

Законопроект, який розроблявся міністерством юстиції, став 
предметом консультацій між лідерами 19 січня 2004 року, коли він 
обговорювався на зустрічі за участю З. Жванія, Н. Бурджанадзе, З. 
Адеішвілі, Г. Церетелі і М. Мачаваріані (Зураб Адеішвілі – міністр 
юстиції, Гігі Церетелі і Михайло Мачаваріані – члени блоку «Бур-
джанадзе–демократи»). Передбачалося, що за законопроектом у 
Грузії буде «сильний президент, сильний прем’єр-міністр і слабкий 
парламент» [3]. 

Між лідерами тріумвірату наростав конфлікт у зв’язку з різ-
ним баченням майбутнього політичної системи. Однак у лютому 
2004 року єдність тріумвірату було відновлено, і в той же день зі-
бралася Конституційна комісія.  

Неузгодженість конституційної реформи продемонструвала 
слабку єдність тріумвірату. Для запобігання можливого проти-
стояння було оголошено про злиття двох партій: «Національного 
руху» і «Бурджанадзе-демократи». Але це не сприяло досягненню 
консенсусу серед «революційних сил» з питання конституційних 
змін. Конституційний проект було піддано критиці з боку Т. Хіда-
шелі, Г. Бокерія і К. Давіташвілі. Останній залишив посаду політи-
чного секретаря «Національного руху», заявивши, що не консти-
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туцію слід підлаштовувати під людей, а навпаки, люди повинні 
підлаштовуватися під конституцію. Все це створило загрозу не 
тільки єдності правлячої партії, але і її легітимності, позбавляючи 
партію позитивного іміджу.  

За змістом, головним компонентом конституційних змін 2004 
року стало створення кабінету міністрів і запровадження посади 
прем’єр-міністра. Це питання неодноразово порушувалося різними 
опозиційними політичними партіями і політиками ще під час пра-
вління Е. Шеварднадзе. Воно завжди виправдовувалося необхідні-
стю підвищення ефективності влади і, в той же час, певного ди-
станціювання президента від розв’язання внутрішніх економічних 
проблем.  

Найближче до реального втілення в життя ця ідея постала на-
весні 2004 року, коли президент вніс на розгляд парламенту відпо-
відний законопроект, який був опублікований для всенародного 
обговорення навесні 2004 року. Парламентські дебати щодо цього 
законопроекту не відбулися, оскільки стало ясно, що він не зможе 
набрати достатньої кількості голосів. Частина критиків вказувала 
на недемократичність законопроекту і знову порушила питання 
про перевагу парламентської форми правління над президентсь-
кою. Кандидатура майбутнього прем’єр-міністра – З. Жванія – 
викликала менш явний, кулуарний опір.  

На тлі попередніх дискусій перспектива запровадження поса-
ди прем’єр-міністра в 2004 році поставила питання про напрями 
розвитку політичної системи Грузії.  

У той час у суспільстві побоювалися посилення виконавчої 
влади та пов’язаної з цим загрози авторитаризму. Проте внаслідок 
переговорів голова парламенту одержав певні додаткові повнова-
ження: контроль за рахунковою палатою, регламентом і бюджетом 
парламенту. Але найголовніше те, що можливість розпуску парла-
менту допускалася лише в суворо визначених випадках, а пар-
ламент отримував безумовне право на розпуск уряду. Як згодом 
стало відомо, парламент у початковому проекті був дуже слабким, 
тому Н. Бурджанадзе відмовилася стати головою такого органу.  

Модель правління, встановлена 6 лютого, не дістала остато-
чної єдиної оцінки з приводу її характеру. Вона мала явно вираже-
ний тимчасовий, перехідний характер, що було зафіксовано у ви-
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ступах усіх державних керівників. Певною мірою подібні заяви ма-
ли бути сприйняті як часткове визнання її недосконалості. Були 
озвучені терміни передбачуваного перехідного існування такої 
моделі – 6–7 років [4].  

Конфлікт проблеми особистостей і проблеми інститутів влади 
у процесі конституційних змін у Грузії виявився актуальним, якщо 
врахувати, що три інститути – президент, кабінет міністрів і пар-
ламент – в процесі створення моделі були вже персоніфіковані в 
трьох особистостях, які проводили ці переговори. 

Ці зміни мали зацікавлену сторону, конкретне обличчя. На-
приклад, з нової конституції зникло положення про те, що прези-
дент не може займати керівну партійну посаду. Друга зміна стосу-
валася мінімальної явки виборців, необхідної для того, щоб вважа-
ти президентські вибори такими, що відбулися. З нового варіанта 
зникла вимога обов’язкової 50-відсоткової явки виборців. Третя 
зміна стосувалася обмеження на прийняття у парламенті таких за-
конів, які можуть збільшити бюджетні витрати без узгодження з 
урядом. Свого часу всі ці три аспекти були використані проти Ше-
варднадзе (він був лідером Союзу громадян Грузії; офіційні дані 
про явку виборців у ході президентських виборів 2000 року не ви-
кликали довіри; в передвиборчий період парламент ухвалював по-
пулістські закони про підвищення пенсій і зарплат, у той час як у 
державному бюджеті не було коштів на їх реалізацію) і могли б 
бути спрямовані в майбутньому проти М. Саакашвілі (безальтерна-
тивний лідер «Національного руху», дані про явку виборців на 
президентських виборах 2004 року також сумнівні) [5].  

Одна зі змін – обмеження законодавчих повноважень парла-
менту – була предметом розбіжностей у ході підготовки законо-
проекту. Виникли бурхливі парламентські дебати, але, врешті-
решт, запропоновані зміни набули схвалення парламенту. Єдина 
стаття, яка не набрала достатньої кількості голосів внаслідок голо-
сування, стосувалася обмеження прав членів парламенту – посла-
блення їх імунітету.  

За Конституцією 1995 року президент не мав права розпускати 
парламент і парламент міг перейти в крайню опозицію, знявши, в 
той же час, з себе відповідальність, блокувати ефективні дії уряду, 
спричинити кризу влади і використовувати її проти президента. 
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Отримавши право розпуску парламенту, М. Саакашвілі уникав не-
безпеки такого розвитку подій. 

Іншим важливим нововведенням, яке зміцнило владу М. Саака-
швілі, став законопроект, внесений до парламенту одночасно з конс-
титуційним законопроектом, який передбачав призначення район-
них гамгебелі (голів) президентом і посилення інституту повноваж-
них представників президента в регіонах. Обґрунтовувався він тим, 
що має тимчасовий характер і необхідний тому, що в іншому разі у 
влади в районах залишаться представники старого уряду. 

Опозиція побачила ознаки диктатури в такій концентрації вла-
ди. На їхню думку, зміни скасували кілька важелів, які свого часу 
використали З. Жванія та М. Саакашвілі проти уряду Е. Шевардна-
дзе і які в майбутньому могли бути використані проти них насту-
пною опозицією.  

Важливою подією на цьому етапі стали парламентські вибори. 
У березні 2004 року було обрано 150 депутатів парламенту за про-
порційною системою. Блок «Національний рух – Демократи», що 
представляв тріумвірат переможців, набрав 66,24 % голосів і здобув 
135 місць. Н. Бурджанадзе знову була обрана спікером парламенту.  

Вибори спровокували політичну кризу в Аджарії. ЦВК Грузії 
заявив, що в ряді округів, де перемогли прихильники А. Абашидзе, 
були допущені порушення. Результати були анульовані, однак вла-
да Аджарії відмовилася допустити членів ЦВК, які прибули для ор-
ганізації нових виборів. М. Саакашвілі оголосив про направлення 
підрозділів МВС у Батумі, тоді А. Абашидзе наказав висадити в 
повітря мости на кордонах автономії. У той же час, протести всере-
дині самої Аджарії ставали дедалі сильнішими. Шостого травня            
А. Абашидзе капітулював, він та члени його сім’ї відлетіли до Мо-
скви. На нових виборах до Верховної Ради Аджарії прихильники 
тріумвірату набрали 72 % голосів, потім були прийняті закони, які 
підпорядковували уряд автономії президенту Грузії.  

Цей період, незважаючи на те, що він ознаменувався кон-
ституційною реформою і стартом реформ в інших сферах, тривав 
не довго. Після загибелі З. Жванія, смерть якого послабила позиції 
Н. Бурджанадзе та зміцнила позиції М. Саакашвілі, закінчився етап 
тріумвірату.  
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На наступному етапі М. Саакашвілі, аж до дострокового за-
кінчення президентського терміну в 2007 році, послідовно наро-
щував власний вплив. Серед основних кроків, зроблених М. 
Саакашвілі, були:  

 реформи і оновлення кадрового складу державного апарату і 
силових структур, що підсилили особистий вплив президента на них;  

 конституційна реформа;  
 придушення протестів опозиції.  
У березні 2005 року була прийнята державна програма дерегу-

ляції економіки. Кількість міністерств скоротилася з 18 до 13. Кіль-
кість державних служб – з 52 до 34. Почалося 35-процентне скоро-
чення персоналу, задіяного в міністерствах, і 50-відсоткове – у гро-
мадському секторі. Усі міністерства були зобов’язані складати се-
редньострокові плани, які мали отримувати схвалення уряду.  

Таким чином, М. Саакашвілі оновив державний апарат і поста-
вив його під більш жорсткий контроль з боку президента. Оно-
влення кадрового складу міністерства внутрішніх справ і збройних 
сил також зміцнило вплив президента у силовому блоці.  

М. Саакашвілі активно використовував силові структури для ти-
ску на родичів і наближених поваленого Е. Шеварднадзе та А. Аба-
шидзе. Формально дотримуючись юридичних процедур, їх відправля-
ли до в’язниці і звільняли тільки після того, як у державну скарбницю 
ті повертали незаконно привласнені кошти. У короткі терміни уряду 
вдалося погасити частину внутрішнього боргу перед населенням           
(123 млн дол. США) і підвищити дохідну частину бюджету [6].  

М. Саакашвілі провів низку реформ у соціально-економічній 
сфері, які були позитивно сприйняті експертами. У доповіді «Doing 
business 2007» країна посіла перше місце у світі за темпом проведе-
них реформ – замість другої позиції в доповіді 2006 року. У під-
сумку, за всіма позиціями Грузія посіла 37-ме місце, замість 112-го у 
2006-му. У рейтингу економічної свободи фонду Heritage Foundation 
Грузія посіла 35-те місце з присвоєнням статусу «майже вільна», 
замість статусу «майже невільна», присвоєного в 2006 році [5].  

Керівництво Грузії на чолі з Михайлом Саакашвілі змогло до-
мовитися про значне збільшення іноземної допомоги. Завдяки цим 
діям країна отримала колосальні дотації з боку країн Заходу. У 
2005–2007 роках ВВП Грузії зростав з темпом понад 9 % на рік. У 
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2006 році Грузія виявилася світовим лідером за темпами полі-
пшення ділового клімату: в індексі якості інвестиційного клімату 
Всесвітнього банку Грузія зайняла 37-ме місце. Але вже 2008 році 
спостерігалося зниження темпів зростання ВВП з 12,3 % до 2,4 %. 
У 2010 році економіка країни продовжила зростання, і за підсум-
ками року ВВП становив 6,4 %. 

Інакше виглядала, за спостереженням деяких авторів (в основно-
му російських), ситуація з політичними свободами, свободою преси і 
корупцією. Відзначено було деяке зниження рівня свободи слова. 
Проте об’єктивних свідчень цьому наведено не було. М. Саакашвілі, а 
також його прихильники і ряд інших державних службовців запере-
чують факт тиску на опозицію, пояснюючи переслідування деяких 
представників політичних партій їхнім кримінальним минулим.  

Варто зазначити, що популярність М. Саакашвілі у Грузії по-
чала падати. Заяви влади про швидке поліпшення соціально-еконо-
мічного становища населення в деяких сферах (в основному в аг-
рарній) так і залишилися заявами. Згідно з результатами соціологі-
чних опитувань, уже через два роки після перемоги «Революції 
троянд» рейтинг президента М. Саакашвілі і правлячої партії 
«Єдиний національний рух» суттєво знизився [7].  

Колишні сподвижники стали переходити на бік опозиції. Різко 
погіршилися відносини з колишнім соратником І. Окруашвілі, який 
звинуватив президента Саакашвілі в корупції та смерті прем’єр-
міністра Грузії З. Жванії в лютому 2005 року. 

27 грудня 2006 року грузинський парламент прийняв пакет по-
правок до Конституції Грузії, головна мета яких полягала в тому, 
щоб провести в 2008 р. одночасно вибори парламенту і президента 
країни. Необхідність поєднання виборів була обґрунтована фінан-
совою доцільністю та необхідністю економії бюджетних коштів, а 
також неприпустимістю одночасного проведення президентських 
виборів в Росії і парламентських виборів в Грузії. Таке суміщення 
термінів, на думку грузинської влади, мало в собі серйозні ризики 
для стабільності, тому що певні сили в Росії могли спробувати пі-
дірвати внутрішньополітичну ситуацію в Грузії і тим самим якось 
вплинути на результат парламентських виборів [7].  

Необхідність поєднання виборів оскаржила парламентська 
опозиція, лідери якої вважали зміни конституції політичним манев-
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ром М. Саакашвілі з метою продовжити термін власного пра-
вління. Опозиція наполягала на тому, що питання необхідно вине-
сти на всенародне обговорення і що проект змін до конституції має 
бути більш ретельно опрацьований і узгоджений з міжнародними 
організаціями, зокрема з Венеціанською комісією Ради Європи. Всі 
доводи опозиції проти зміни конституції і перенесення термінів 
парламентських виборів були проігноровані владою.  

У листопаді 2007 р. у Тбілісі відбулися акції протесту об’єд-
наної опозиції. Їх головним гаслом було проведення парламентсь-
ких виборів навесні наступного року, тобто в терміни, які раніше 
були передбачені конституцією (у квітні 2008 р.).  

Грузинська опозиція прагнула використати протестні настрої. Її 
лідери звинувачували владу в тому, що вона відвернулася від народу, 
розвалила економіку країни, розпродала національні багатства, пору-
шує основні права людини, закони і свободу слова. М. Саакашвілі ка-
тегорично відмовився знову переносити дату виборів.  

Після розгону демонстрації біля парламенту опозиція почала 
нові акції протесту в Кутаїсі, Батумі та різних районах столиці, де 
між мітингуючими і спецназом відбулися зіткнення. Президент Гру-
зії звинуватив опозицію в спробі державного перевороту і оголосив 
у країні надзвичайний стан. На час дії надзвичайного стану на тери-
торії республіки були введені обмеження на проведення демонстра-
цій і маніфестацій, а також на заклики в ЗМІ до насильства, органі-
зації заворушень і повалення влади із застосуванням сили. Після 
цього всі телекомпанії і радіостанції Грузії, окрім гро-мадського 
телебачення, припинили інформаційні випуски.  

Після розгону опозиційного мітингу в Тбілісі рейтинг М. Саака-
швілі знизився до 10–12%, а 24 листопада він був змушений оголо-
сити про свою відставку і про проведення дострокових президентсь-
ких виборів.  

На третьому етапі – з 2007 року по 2012 рік – режим М. Саака-
швілі набув більш жорстких рис. На позачергових президентських 
виборах 5 січня 2008 року він набрав 56 % голосів. Відбулося пев-
не пониження рівня популярності. З іншого боку, проведення ради-
кальних реформ, особливо в держсекторі, не могло не залишити 
велику кількість незадоволених громадян. Відповідно, ряди опо-
зиції почали поповнюватися.  
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У той же час, грузинська опозиція не змогла об’єднатися і вису-
нути єдиного кандидата в президенти. Як наслідок, протестний елек-
торат виявився розпорошеним, що зіграло на руку М. Саакашвілі.  

Через два місяці після виборів президента Грузії місія спосте-
рігачів ОБСЄ опублікувала свою підсумкову доповідь, в якій про-
цес підрахунку голосів був оцінений позитивно.  

Незважаючи на успіхи в економічній і адміністративній сфері, у 
відносинах з невизнаними республіками Абхазія і Південна Осетія, 
Михайло Саакашвілі зазнав фіаско. Риторика президента ні чим не 
відрізнялася від меседжів його попередників. Він все так же, уника-
ючи дипломатичних жестів, говорив мовою ультиматумів. Напружені 
відносини з Аджарією, фактична незалежність від Грузії Південної 
Осетії та Абхазії, що потрапили під протекторат Російської Федерації, 
так чи інакше впливали на рейтинг президента, що обіцяв на виборах 
розв’язати проблему. У цих умовах М. Саакашвілі прийняв рішення 
силовим шляхом розв’язати конфлікт з Південною Осетією.  

До середини дня 8 серпня 2008 року грузинські війська всту-
пили у Цхінвалі, столицю Південної Осетії, і оголосили про відно-
влення територіальної цілісності Грузії. Також було оголошено, що 
з сепаратистським режимом самопроголошеної республіки буде 
підписано акт про капітуляцію.  

У той же день Російська Федерація ввела свої війська через 
Рокський тунель – єдиний шлях, що з’єднує Північну Осетію з 
Південною. Росія обґрунтувала введення військ необхідністю 
захисту своїх громадян (раніше Росія надала своє громадянство 
жителям Південної Осетії і Абхазії) і власних миротворчих сил [8]. 

До Південної Осетії увійшло близько 150 російських танків і 
бронетранспортерів. Російська авіація почала бомбувати гру-
зинські позиції. 9 серпня частини 58-ї армії Російської Федерації 
увійшли до Цхінвалі і витіснили грузинських військових, в місто 
були уведені підрозділи 76-ї повітрянодесантної дивізії Пскова.  

Війська Російської Федерації швидко просувалися до Тбілісі, 
проте втрутилося міжнародне співтовариство. Армія росіян змуше-
на була відступити. Дипломатичні стосунки були розірвані. Парла-
мент Російської Федерації того ж року визнав Південну Осетію та 
Абхазію незалежними республіками. Західна Європа була обурена 
подібним рішенням і відмовилася визнавати їх незалежність. 
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Поразка грузинської армії болісно вдарила по послабленому 
іміджу М. Сакаашвілі. Проте країна була досить швидко відно-
влена, а армія Грузії, отримавши величезні державні дотації, по-
чала модернізуватися. Нині Грузія активно закуповує на Заході 
сучасну зброю та готує свої збройні сили відповідно до стандар-
тів НАТО. 

Ці дії призвели до загострення стосунків з Російською Федера-
цією до такого рівня, що 17 лютого 2010 року президент Росії Дми-
тро Медведєв оголосив Михайла Саакашвілі персоною нон грата в 
Росії. Був заборонений імпорт грузинських продуктів до Росії. Гру-
зія зазнала великих фінансових збитків. Згодом Грузія взяла курс 
на більш дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Так, 
29 лютого 2012 Михайло Саакашвілі підписав указ про скасування 
віз для росіян. 

Незважаючи на глибокі перетворення всередині країниі, деякі 
обіцянки М. Саакашвілі залишилися невиконаними. Так, у лютому 
2006 року М. Саакашвілі заявив, що у Грузія стане членом НАТО 
до 2009 року. 13 березня 2007 грузинський парламент схвалив рі-
шення про вступ у НАТО. Однак у серпні 2009 року голова Центру 
досліджень східної геополітики Лаурінас Касчюнас заявив, що 
конфлікт у Південній Осетії цю перспективу віддалив. 

Також виявилися невиконаними завдання щодо вступу до Євро-
пейського Союзу. У квітні 2004 року на зустрічі з президентом 
Єврокомісії Романо Проді Михайло Саакашвілі заявив, що Грузія 
стала кандидатом на вступ до Євросоюзу і стане нею не пізніше 
2009 року. Тим не менш, у травні 2010 року Євросоюз заявив, що в 
осяжній перспективі приєднання Грузії до Євросоюзу не буде. 

Таким чином, режим М. Саакашвілі виявився більш жорстким, 
ніж режим його попередника. У період свого правління М. Саака-
швілі розширив повноваження президента, що забезпечило йому до-
мінуюче становище в політичній системі. Послідовно втрачали полі-
тичні ресурси конкуруючі лідери. Найбільш важливими моментами 
в процесі сходження М. Саакашвілі до виняткового становища в 
грузинському політикумі можна вважати смерть З. Жванія, арешт 
колишнього соратника І. Окруашвілі. Змушена була залишити свою 
посаду спікер парламенту і колишня союзниця М. Саакашвілі –             
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Н. Бурджанадзе. Таким чином, президент М. Саакашвілі забезпечив 
собі домінуюче становище в новому політичному режимі. 

У Грузії за правління М. Саакашвілі жодного серйозного демо-
кратичного прориву не відбулося. Авторитарні системи з досвідом 
клієнтизму мають здатність швидко відновлюватися. Еліти, звиклі 
існувати в системі субординації «патрон-клієнт», просто переорієн-
товуються на нового лідера. Для подібних систем трансформація 
режиму може обернутися тільки зміною патрона.  

Незважаючи на це, не варто передчасно відносити сучасну 
Грузію до авторитарних держав. З одного боку, реальне посилення 
президентської влади М. Саакашвілі, поновлення своїх людей на 
ключових посадах у державі, спроба позбутися можливих конку-
рентів, навіть у своєму середовищі. Сюди ж варто віднести бажан-
ня використати вже відомий у інших країнах СНД варіант консти-
туційної реформи, що мав на меті до закінчення свого президентсь-
кого терміну главою держави зробити прем’єр-міністра. Маючи 
більшість у парламенті до чергових парламентських виборів 1 жов-
тня 2012 року, М. Саакашвілі сподівався легко обійняти цей пост і 
залишитися при владі на невизначений термін. З іншого боку, від-
булося скорочення держапарату, очистка рядів чиновників. Це да-
ло змогу позбутися колишньої номенклатури з радянським мислен-
ням, замінити її представниками молодої еліти, яка здобула освіту 
в основному на Заході. 

Варто пригадати також низку ефективних реформ у всіх сфе-
рах суспільного і економічного життя. Зменшення тиску на при-
ватний бізнес, реформа силових структур. Грузія, взявши курс на 
західні цінності, сьогодні вже не схожа на більшість інших постра-
дянських країн. 

Наприкінці свого правління М. Саакашвілі розпочав знову змі-
нювати конституцію. Розуміючи примарність можливості залиши-
тися на посаді президента на третій строк, він вніс за допомогою 
парламенту нові поправки до законодавства, які суттєво зменшу-
вали вплив президента та надавали владні преференції прем’єр-
міністру, сподіваючись після закінчення другого президентського 
терміну обійняти цю посаду. Проте парламентські вибори що від-
булися восени 2012 року, відкинули цю можливість. 
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1 жовтня 2012 року опозиційний виборчий блок «Грузинська 
мрія – Демократична Грузія» на чолі з Бідзіна Іванішвілі отримав 
понад половину місць (54,85 %) у парламенті Грузії [9]. 
Наступного дня після голосування Саакашвілі визнав, що його пар-
тія Єдиний Національний рух програла на парламентських виборах і 
заявив про те, що вона переходить в опозицію. Главою уряду став 
Б. Іванішвілі. Відразу ж після перемоги новий прем’єр-міністр роз-
почав хвилю судових розслідувань проти колишніх міністрів і сило-
виків. Так само спостерігаються спроби зближення з Росією, проте, 
незважаючи на поступове потепління у стосунках двох держав, у 
цілому зовнішньополітичний курс країни залишився колишнім, про-
західним [10], який і був закріплений резолюцією «Про головні на-
прями зовнішньої політики», який заборонив керівництву країни ма-
ти дипломатичні відносини з державами, що визнали незалежність 
Абхазії і Південної Осетії. Цей крок був зумовлений хвилюваннями 
втратити підтримку націоналістично налаштованого електорату на-
передодні президентських виборів 1 жовтня 2013 року [11]. 

Парламентські вибори 2012 року ознаменували новий етап 
розвитку політичної системи країни. Б. Іванішвілі підвищив заробі-
тну платню, зменшив ціни, розпочав модернізацію промисловості, 
поступово зменшує жахливий рівень безробіття (70 %) [12]. Проте 
інша частина населення досить негативно реагує на скорочення 
ліберальних свобод у ринковій сфері.  

Також провладна більшість у парламенті продовжує скорочення 
повноважень президента. Так, за останніми поправками, що були 
прийняти в березні 2012 року [13], президент не може одноособово 
розпускати парламент та уряд. 

27 жовтня 2013 року на чергових президентських виборах здо-
був перемогу Георгій Теймуразович Маргелашвілі – кандидат від 
«Грузинської мрії». Таким чином, влада в країні опинилася в руках 
однієї провладної партії. 

Підводячи підсумки взаємодії влади в Україні та Грузії, слід 
зазначити, що реальної циркуляції еліт після кольорових рево-
люцій не відбулося. Понад те, в Україні спостерігається відсутність 
реальної опозиції. Одні й ті самі політики з упертою стабільністю 
змінюють один одного, не даючи змогу людям «знизу» зайти в 
органи влади. 
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Це в обох країнах зумовлено двома основними причинами. 
Перша з них полягає у відсутності реального громадянського сус-
пільства, яке б продукувало створення нових контреліт. Друга, що 
випливає з першої, вбачається у відсутності реального громадянсь-
кого контролю за діями влади, що з часом призводить до її консер-
вації та авторитарності способу правління.  
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Ольга Зернецька 
 

ГЕОПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ:  
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ І СТАТУСІВ 

 ГОЛОВНИХ АКТОРІВ У СФЕРІ ГЛОБАЛЬНОГО 
УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЄЮ 

 
Стаття досліджує складні взаємозв’язки між головними 

акторами у сфері глобального управління комунікацією, такими як 
нації-держави, ООН, ЮНЕСКЮ, СТС, СОПВ, СОТ, та новими 
акторами, такими як приватний сектор, НУО та громадянське 
суспільство. Вивчається вплив трьох раундів Всесвітньої зустрічі 
на найвищому рівні з питань інформаційного суспільства (WSIS, 
2003 р., WSIS, 2005 р.) та WSIS+10, 2013 р.). Аналізується зсув 
парадигми геополітики комунікації. Представлене авторське 
бачення цього процесу. 

Ключові слова: геополітика комунікації, нації-держави, ООН, 
ЮНЕСКЮ, СТС, СОПВ, СОТ, ТНК, громадянське суспільство, 
WSIS. 

Zernetska O. Geopolitics of Communication: Transformation of 
Functions and Status of the Main Actors in the Communication 
Global Governance Sphere. The article explores complex interrelations 
between the main actors in the communication global governance 
sphere, such as nation-states, UN, UNESCO, WIPO, WTO, ICANN, 
ITU and new actors, such as private sector, NGO and civil society. The 
impact of three rounds of World Summit on Information Society (WSIS) 
(2003, 2005) and WSIS+10 (2013) is detected. The shift of geopolitical 
communication paradigm is thoroughly analyzed. The author’s vision of 
the process is presented. 

Key words: geopolitics of communication,  nation-states, UN, 
UNESCO, WIPO, WTO, ICANN, ITU, TNC, civil society, WSIS. 

 
У добу інформаційно-комунікаційної революції глобальне уп-

равління не тільки найтіснішим чином пов’язане з глобальним ко-
мунікаційним управлінням, але останнє є його невід’ємною і голо-
вною складовою, яка детермінує і modus vivendi, і modus operandi 
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світового порядку початку ХХІ століття. Влада, яку акумулює ко-
мунікація сьогодні завдяки диджитальній (цифровій) революції, 
дала могутній науково-технологічний поштовх глобалізаційним 
процесам у всіх сферах життєдіяльності: від економіки і фінансів 
до політики і культури. Це поставило людство перед новими ви-
кликами і загрозами як на рівні націй-держав, так і на глобальному 
рівні, що поступово змінює усталену парадигму міжнародних від-
носин [1], суттєво впливає на геополітичну картину світу. Водно-
час погляд під таким кутом зору дає свіжу перспективу щодо усві-
домлення провідної ролі й самої комунікації, й конструктивного 
аналізу трансформації функцій та статусів головних акторів у сфе-
рі глобального управління комунікацією в геополітиці ХХІ ст. 

Прикметним є той факт, що суверенітет основних традиційних 
акторів – держав – на зламі ХХ – ХХІ ст. вже не є абсолютним, як 
колись. Світ стрімко змінюється, стає дедалі більш взаємопов’яза-
ним та взаємозалежним, на арену глобального управління виходять 
і владно заявляють про себе нові актори, такі як міжнародні органі-
зації, міждержавні союзи, транснаціональні корпорації (ТНК) [2] та 
глобальне громадянське суспільство [3]. Їхні можливості і потен-
ціали не є, звичайно, однаковими, але, безумовно, вони переби-
рають на себе частину владних повноважень, які до того мали тіль-
ки суверенні держави. Вони все виразніше заявлять про своє ба-
жання брати участь у геополітичних процесах, у виробленні рі-
шень з актуальних міжнародних питань.  

На глобальному порядку денному нині чи не найважливішим з 
них є питання інформації та комунікації, яскравим підтвердженням 
чого стало проведення трьох раундів Всесвітньої зустрічі на найви-
щому рівні з питань інформаційного суспільства (WSIS) (Женева, 
2003 р. – Туніс, 2005 р. – Женева+10, 2013 р.). Тому на часі завдан-
ня проаналізувати інститути глобального управління інформацією 
та комунікацією та основних акторів у сфері медіа та комунікації, а 
також, окресливши ширший контекст інститутів глобального упра-
вління та акторів у них задіяних, відстежити геополітичні впливи, 
які вони чинять на сферу глобального управління інформацією та 
комунікацією. 

Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. разом з процесами глобалі-
зації медіа та інформаційно-комунікаційних систем національні кор-
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дони поступово втрачають свої виразні межі і в сенсі легкості їх-
нього перетинання інформаційними потоками, і в сенсі правового 
регулювання у сфері медіа та інформаційно-комунікаційних техно-
логій (ІКТ), яке дедалі більшою мірою перебирають на себе міжна-
родні інституції. Можна навіть сказати, що інформаційний сувере-
нітет в цілому або різні його частини переважна більшість країн 
світу втрачає швидше, ніж будь-які інші аспекти державного сувере-
нітету. Взагалі, на початку третього тисячоліття жодна країна не 
може заявити про стовідсоткове збереження інформаційного сувере-
нітету, оскільки одне тільки існування глобального супутникового 
телебачення та Інтернету уможливлюють безперешкодне пере-
тинання потоками інформації державних кордонів та комунікацію 
будь-яких осіб, груп, організацій тощо один з одним, знаходячись на 
різних кінцях земної кулі. Державна цензура, або регулювання чи 
обмеження, які раніше могли накласти на цю діяльність відповідні 
національні інституції та органи, нині в принципі є можливими, але 
за суттю малоефективними, не кажучи вже про те, що такі дії будь-
якої держави свідчать про відхід її уряду від ідеалів та постулатів 
демократії, серед яких принциповими є свобода слова, свобода 
висловлення, право на отримання та поширення інформації.  

Тож зрозуміло, що в ситуації глобалізації медіа та телекомуні-
кацій стрімко зростає геополітична роль наднаціональних інститу-
тів. Регулюванням та управлінням інформаційно-комунікаційною 
сферою на глобальному рівні займаються такі головні міжнародні 
організації: Міжнародна телекомунікаційна спілка (ITU), ООН 
(зокрема ЮНЕСКО), Інтертет-корпорація щодо надання назв і но-
мерів (ICANN), Світова організація торгівлі (СОТ), Світова органі-
зація з інтелектуальної власності (WIPO). Зупинимося докладніше 
на трансформації їхніх функцій та статусів. 

З-посеред цих міжнародних інститутів управління комуніка-
цією найстарішою є Міжнародна телекомунікаційна спілка. Вона 
була заснована 1865 р. Від початку створення ООН вона є одним її 
із підрозділів. Спочатку вона займалася розподіленням частот ра-
діоспектра через кордони держав, з плином часу і розвитком тех-
нологій її функції розширилися. Тепер вона розподіляє частоти як 
наземні, так і через супутники для усіх видів телефонії, передачі 
даних, телебачення радіо і т. ін. Звичайно, з науково-технічним 
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розвитком упродовж майже півтора сторіччя до її основних фун-
кцій додалося управління розподілом у нових сферах комунікації 
відповідно до появи нових засобів масової комунікації: спочатку 
радіо, потім – телефонії, яка з часом розгалузилася на мобільну, 
стільникову і т. ін. Трансформації діяльності спілки відбуваються 
відповідно до розвитку та урізноманітнення різновидів телебачен-
ня, загальною диджиталізацією усієї інформаційно-комунікаційної 
сфери. Таким чином, першим завданням Міжнародної телекомуні-
каційної спілки є забезпечення дедалі зростаючої кількості кори-
стувачів частинками радіочастотного спектра, оскільки це цінний 
міжнародний громадський ресурс, у розподіленні якого повинні 
превалювати послідовність і справедливість. Тому нагляд за тим, 
щоб не відбувалося «накладання» одних частинок виділених ча-
стот на інші, не виникали суперечки між користувачами, входить 
до обов’язків спілки, так само, як і розподілення супутникових ор-
біт у всій їхній сукупності, включаючи геостаціонарні орбіти, які 
становлять особливу цінність. Ця функція Міжнародної телекому-
нікаційної спілки є тим більш відповідальною через обмежену 
кількість таких орбіт. 

З виникненням і прискореним розвитком телекомунікаційних ме-
реж перед спілкою постало інше важливе завдання – завдання їхньої 
стандартизації. До цієї її функції належать низка таких процедур, як 
стандартизація устаткування, стандартизація протоколів та ін. Це 
дражливі питання, оскільки проблеми стандартизації безпосереднім 
чином пов’язані з процесами виробництва і впровадження різномані-
тного телекомунікаційного та комп’ютерного устаткування, яке по-
винно відповідати встановленим спілкою нормам, а отже, йдеться про 
жорстку конкуренцію на ринку комп’ютерних та телекомунікаційних 
товарів і послуг і, по суті, певний контроль цього ринку, здійснюва-
ний Міжнародною телекомунікаційною спілкою. Є ще один нюанс в 
її функціях: вона покликана забезпечити роботу цілої міжнародної 
системи телекомунікаційних операторів різних країн світу, які від-
шкодовують одне одному витрати за використання їхніх мереж в ін-
ших країнах для завершення телефонних дзвінків. Ця складна система 
відшкодування перехресних платежів одних країн іншим має багато 
складностей і нюансів, які можуть вдало вирішуватися на міжнаро-
дному рівні. 
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Теоретично до сфери компетенції Міжнародної телекомуніка-
ційної спілки належать і завдання дбати про нарощування і розвиток 
телекомунікацій у країнах, що розвиваються, та найменш розвине-
них країнах. Але на практиці ця функція є слабко реалізованою че-
рез обмежені можливості цієї міжнародної спілки.  

Важливим кроком цієї міжнародної організації було створення 
робочої групи з питання захисту дітей у мережах – Child Online 
Protection (COP) у березні 2010 р., метою якою став захист дітей від 
потенціально негативних ефектів їх перебування у соціальних ме-
режах та ознайомлення зі шкідливим контентом. Треба відзначити, 
що чималий внесок у наукову розробку цієї проблематики зробили 
дослідження як зарубіжних, так і українських вчених, таких як 
К. Дротнер, С. Лівінгстоун, Д. Освелл та ін. [4; 5; 6]. У листопаді 
2010 р. була створена «COP Global Initiative» – програма глобально-
го значення, яка бере на себе функції координації існуючих глобаль-
них зусиль у різних країнах та на різних континентах щодо імпле-
ментації заходів, які б забезпечили навчання дітей безпечному кори-
стуванню Інтернетом та створенню запобіжних методик щодо озна-
йомлення їх зі шкідливим контентом [7]. Ця ініціатива була сформо-
вана й розвинена завдяки спільній роботі Міжнародної телекомуні-
каційної спілки разом із урядами, партнерами із телекомунікаційної 
індустрії, громадянським суспільством, різними агенціями ООН. 

Навіть перелічені вище функції Міжнародної телекомунікацій-
ної спілки свідчать про те, що вона є впливовим гравцем у сфері гло-
бального управління комунікацією, за роботою якої уважно стежать 
та намагаються мати на неї вплив як урядові актори – держави, які 
попри всі зміни залишаються найсильнішими серед усіх наявних ак-
торів, так і неурядові актори (передусім глобальний приватний сек-
тор і громадянське суспільство).  

ООН на різних етапах свого функціонування привертала увагу 
світового співтовариства до питань інформаційного та комуніка-
ційного спектра. Не можна не згадати у цьому відношенні при-
йняття ООН 1948 р. Декларації прав людини, в якій, зокрема, наго-
лошується, що можливість шукати, отримувати та поширювати ін-
формацію належить до основних прав людини. Основну роботу в 
галузі обговорення на широкій міжнародній основі питань інфор-
мації та комунікації в системі ООН проводить ЮНЕСКО (рік за-
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снування – 1945). Особливо резонансними у цьому відношенні були 
1970–1980 рр., коли точилися дискусії навколо «Нового міжнаро-
дного інформаційного та комунікаційного порядку» (НМІКП) і 
вперше були порушені питання про незбалансованість інформацій-
них потоків, які йдуть з Півночі на Південь і навпаки, а також було 
артикульовано важливе право людини – право на комунікацію як 
таке, що визначає її як соціальну істоту. Але в той час через різні 
складні політичні обставини ідеї НМІКП не знайшли свого подаль-
шого розвитку у діяльності ЮНЕСКО. У полі зору цієї організації 
постійно перебувають проблеми розвитку аудіовізуального та теле-
комунікаційного секторів, які тісно пов’язані з розвитком освіти і 
культури, питання контенту та інформатизації, завдання збереження 
національної культурної спадщини, зокрема, застосовуючи засоби 
нових мультимедіа та інформаційно-комунікаційних технологій, за-
хисту дітей від шкідливого контенту в Інтернеті тощо.  

1995 р. ЮНЕСКО ініціювала та спонсорувала Світову комісію 
з культури та розвитку, яка висувала на порядок денний розгляд 
таких важливих проблем, як підтримка розвитку некомерційних 
телевізійних програм з подальшим налагодженням їхнього обміну 
між країнами, обговорення небезпеки медіа-концентрації, яка при-
зводить до звуження сектору громадського телерадіомовлення. У 
доповіді комісії 1997 р. визнається важливість диджитальних тех-
нологій для збереження культурних надбань людства та необхі-
дність розвивати когерентну культурну політику для інформацій-
ного суспільства [8]. Останні роки ЮНЕСКО приділяє багато ува-
ги питанням розвитку інформаційного суспільства, ініціюючи ряд 
конференцій з цієї проблематики, особливо в аспекті тенденцій у 
середній та вищій освіті та мовно-культурних проблем, що вини-
кають з розвитком Інтернету.  

Але, безумовно, головною подією, яка визначила діяльність 
ООН у сфері інформації та комунікації, було ініціювання (яке від-
булося, до речі, на конференції Міжнародної телекомунікаційної 
спілки 1998 р.), підготовка (1998–2003 рр.) та проведення двох 
раундів Всесвітньої зустрічі на найвищому рівні з питань інфор-
маційного суспільства (WSIS) (Женева, 2003 р. – Туніс, 2005 р.), а 
також через десять років під егідою ITU – третього раунду – 
WSIS+10 у травні 2013 р. в Женеві. До докладного аналізу ряду 
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аспектів роботи WSIS ми ще будемо неодноразово повертатися, 
але, аналізуючи її значення в контексті ролі ООН у глобальному 
управлінні, необхідно відзначити, що це був перший світовий саміт 
найвищого рівня, який поставив на порядок денний питання кому-
нікаційної політики і управління. На ньому вперше у комплексі 
розглядався розвиток диджитальних технологій та обговорювалися 
їхні соціальні, політичні, економічні та культурні впливи. На саміті 
було зареєстровано 11000 учасників. І це само по собі робить його 
міжнародною подією великого масштабу. Надто важливим є те, що 
вперше з моменту заснування ООН була створена формальна стру-
ктура для участі у цьому форумі громадянського суспільства. Як 
вважає канадський вчений М. Рабой, фундація «Бюро громадянсь-
кого суспільства», що складається з представників організацій гро-
мадянського суспільства, створює прецедент у міжнародних від-
носинах. Відзначаючи, що політика WSIS була позначена не тільки 
консенсусом і конфліктами між урядами світу, він наголошує, що 
мали місце більш широкі рамки політичних форматів, що призво-
дило до боротьби урядів з неурядовими акторами, а саме – з неуря-
довими організаціями (НУО) та іншими асоціаціями громадянського 
суспільства [9]. Але все ж-таки завдяки послідовній політиці, яку 
проводило громадянське суспільство, в офіційних документах з’яви-
лися хоча б мінімальні згадки про такі базові поняття, як свобода 
висловлення, культурне різноманіття, плюралізм медіа і центральне 
місце комунікації як «фундаментального соціального процесу, осно-
вної людської потреби і засади соціальної організації». На саміті 
серед інших порушувалося питання про сучасний режим управління 
Інтернетом, в якому велику роль відіграє такий актор, як Інтертет-
корпорація щодо надання назв і номерів (ICANN). 

Мабуть, найбільш значним кроком у збереженні культурного 
розмаїття людства стало прийняття ЮНЕСКО «Конвенції щодо 
культурного розмаїття» – «Convention on Cultural Diversity» (CCD). 
Процес її вироблення був дуже непростим. Про боротьбу, яка точи-
лася навколо цього документа, може свідчити навіть той факт, що 
від часу, коли 2001 р. на Генеральній Асамблеї ЮНЕСКО одно-
стайно була прийнята «Декларація щодо культурного розмаїття» 
до прийняття самої «Конвенції щодо культурного розмаїття» (бере-
зень 2007 р.) пройшло сім років. Ця конвенція базована на голов-
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них принципах права на суверенітет, поваги до солідарності, прав 
людини, культури та сталого розвитку.  

Британський вчений С. Грейбер детально проаналізував сам 
процес вироблення конвенції та « підводні каміння» на шляху її 
прийняття у статті «Нова Конвенція ЮНЕСКО щодо культурного 
розмаїття: противага СОТ?», у якій дійшов обґрунтованого висно-
вку про те, що конвенція заповнює лакуну щодо культурних цілей 
у публічному міжнародному праві й слугує противагою СОТ у 
майбутніх конфліктах між торгівлею та культурою [10]. Дійсно, 
«Конвенція щодо культурного розмаїття» була створена як закон-
ний інструмент, який би виступав, як вагома противага СОТ, яка 
концентрується переважно на питаннях торгівлі, дивиться на куль-
турну продукцію перш за все як на будь-які інші продукти спожи-
вання й таким способом культурні аспекти такої продукції або зов-
сім не враховуються, або відходять на далеку периферію. Ясна річ, 
що СОТ підтримує погляди США на глобальний експорт своєї 
культурної продукції як будь-якої іншої, позбавленої культурних, 
політичних та ідеологічних складових. В інших народів світу є ба-
жання захистити свої національні культури, аби вони не загинули 
під потужним «валом» американської масової культури. Тому 
«Конвенція щодо культурного розмаїття» була ратифікована більш 
як 30 країнами світу (у тому числі й європейськими, включаючи 
Велику Британію), у тай час як США та Ізраїль проголосували про-
ти її ратифікації, вбачаючи у цьому документі прихований протек-
ціонізм, який позбавляє свободи висловлення та інформації. 

Особливо позитивну підтримку ця конвенція знайшла серед 
європейських представників громадського телерадіомовлення. Вони 
сприйняли її як ще один засіб боротьби з всепоглинаючим трендом 
лібералізації в аудіовізуальній індустрії, тому що ця конвенція ви-
знала роль громадського телерадіомовлення у підтриманні культур-
ного розмаїття [11]. Дослідник європейських медіа-регуляторних за-
конів М. Пуппіс зазначив, чому саме конвенція була дуже необхідною 
для медіа, надто – для телерадіомовлення. На його думку: 

 по-перше, CCD визнає важливість культури, відзначаючи, 
що «культурні аспекти розвитку так само важливі, як і економічні 
аспекти» (Стаття 2 (5)). 
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 По-друге, CCD легітимує регуляцію електронних медіа. Во-
на надає країнам, які підписали цю конвенцію, вживати заходів й 
обирати політику, щоб «захищати та підтримувати різноманіття 
культурних висловлювань» (Статті 2 (2) і 5( 1)) [12]. 

Отже, може, з легального боку, цей документ й не позбавлений 
нормативної слабкості, на відміну від документів СОТ, все ж-таки 
він ще раз підтверджує право держав на захист та підтримку куль-
турного розмаїття. 

«Інтернет-корпорація щодо надання назв і номерів» (ICANN) – 
новий гравець у глобальному управлінні комунікацією. Вона була 
заснована у США. Як визначає «Вебопедія» – онлайнова енцикло-
педія номер один, присвячена комп’ютерним технологіям, – 
ICANN була створена Джоном Ростелем восени 1998 р. у відповідь 
на політичну заяву, проголошену Департаментом торгівлі США. 
Ця заява містила відозву створити у приватному секторі Сполуче-
них Штатів неприбуткового посередника у справах Інтернету для 
адміністрування політики щодо системи імен та адрес в Інтернеті. 
На організацію покладалися відповідальність щодо просторового 
розміщення ІР-адрес (ІР – Internet Protocol), завдання стосовно ви-
значення параметрів протоколу Інтернету, менеджмент та упра-
вління системою імен доменів і головною системою серверів, – 
функції, які до часу створення цієї організації виконувалися за кон-
трактом уряду Сполучених Штатів.   

ICANN була конституйована як неприбуткова корпорація при-
ватного сектору за юрисдикцією штату Каліфорнія і створена за іні-
ціативи і відповідно до Меморандуму про розуміння між Департа-
ментом торгівлі США і цією організацією [13]. Її головною метою 
було надання можливості Департамену торгівлі США здійснювати 
контроль над Системою назв доменів (DNS). Але сама корпорація 
формально належить до неурядового сектору економіки США. Запо-
чаткована як винятково технічна служба, DNS згодом перебрала на 
себе функції найменування економічних, політичних, соціальних і 
навіть культурних доменів. Діяльність цієї інституції, таким чином, 
набуває дедалі більшого комерційного і правового значення. Те, що 
уряд Сполучених Штатів є наглядачем над роботою Інтернет-корпо-
рації щодо надання назв і номерів, яка, по суті, є структурою упра-
вління Інтернетом, було предметом дискусій та обговорень на двох 
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раундах Світової зустрічі на найвищому рівні з інформаційного сус-
пільства. Оскільки Інтернет постулювався широкій світовій громад-
ськості як новітній феномен інформаційної доби, управління яким у 
принципі є неможливим, у ряду держав виникли питання, як його 
управління може бути в руках не такої репрезентативної міжнаро-
дної організації, як ООН, а неурядової та не репрезентативної стру-
ктури, як ICANN, яка отримує свою владу безпосередньо від амери-
канського уряду. Але питання про трансформацію цієї корпорації у 
міжнародну структуру управління Інтернетом не знайшло відповід-
ного вирішення на саміті. Сама ж ICANN на своєму сайті  дає таку 
інформацію про трансформацію свого статусу: «найновіша версія 
меморандуму про розуміння між Департаментом торгівлі сполуче-
них Штатів та ICANN має інтенцію стати останньою і ставить перед 
ICANN серію цілей які після того, як будуть виконані, матимуть 
своїм результатом повну незалежність організації ICANN». Тобто, 
добрі інтенції висловлені, але сама «серія цілей» не розкрита і час на 
її виконання не визначений. Таке туманне формулювання можна 
вважати відповіддю на питання, поставлені учасниками Світової зу-
стрічі на найвищому рівні з інформаційного суспільства щодо підпо-
рядкованості ICANN. Репрезентативність цієї організації дістала 
критичну оцінку з боку інших держав. Превалююча кількість Інтер-
нет-користувачів не бере участі у її роботі. Тож, за ініціативою 
Європейської Комісії, вона сама увела топ-домен: «.eu»». Й на сере-
дину 2009 р. більш як 3 млн імен доменів Європейської Комісії були 
вже зареєстровані [14]. 

В управлінні окремими аспектами функціонування Інтернету 
бере участь і низка інших організацій. Серед них – Рада архітекту-
ри Інтернету (IAB), до функцій якої належать нагляд за його техні-
чним розвитком, акредитування стандартів та об’єднання профе-
сіоналів через створення в її рамках організації під назвою Інтер-
нет-суспільство (ISOC).  

До управління Інтернетом причетна і Світова організація з ін-
телектуальної власності (WIPO) – міжнародна організація, засно-
вана 1967 р., яка здійснює свою діяльність у складі ООН. Серед її 
функцій – вирішення питань з правами на інтелектуальну власність 
в Інтернеті, що само по собі є дуже важливою економічною і пра-
вовою сферою, яка бурхливо розвивається. Але, все ж-таки, пра-



 

 205 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

вове врегулювання не встигає за темпами розвитку Інтернету, ос-
кільки безліч питань виникає разом з процесами конвергенції різ-
них масмедійних і мультимедійних засобів комунікації з телекому-
нікаційними та комп’ютерними мережами у глобальному інформа-
ційно-комунікаційному середовищі. Окрім того, Світова організа-
ція з інтелектуальної власності за домовленістю з ICANN є голов-
ним міжнародним органом, який допомагає у вирішенні конфлі-
ктів, що виникають під час надання назв доменів.  

Важливою ініціативою, яка набула окресленості протягом 
2006 р. в рамках цієї міжнародної організації, є представлення на 
обговорення документа за назвою «Запропонований Світовою ор-
ганізацією з інтелектуальної власності договір про захист телера-
діомовлення, кабельного мовлення та веб-мовлення» [15], в якому 
беруть активну участь базовані в США медіа-ТНК, засоби масової 
комунікації та НУО. 

За останні два десятиліття відбувається поступове послаблення 
ролі і впливу Світової організації з інтелектуальної власності, ос-
кільки частину її важливих функцій перебирає на себе інший гло-
бальний актор – Світова організація торгівлі (СОТ), яка набула ще 
більшої ваги, коли 1995 р. дістала значні переваги, підписавши До-
говір про права інтелектуальної власності щодо торгівлі (TRIPS). До 
речі, «батьками-засновниками» та ініціаторами створення TRIPS бу-
ли дванадцять могутніх транснаціональних корпорацій, штаб-квар-
тири яких знаходяться у США. Серед них декілька ТНК, які прямо 
представляють медійні та інформаційно-комунікаційний бізнеси та 
їхні інтереси. Це – СBS, Digital Equipment Corporation, Time-Warner. 

Підписання цього документа мало неабияке геополітичне та 
геоекономічне значення: воно означало для держав-членів СОТ пе-
редачу своїх повноважень СОТ, а для останньої – значне розши-
рення своєї влади у проведенні політики в цій галузі та викори-
стання її у всьому спектрі питань, пов’язаних з авторським правом. 
Передусім, ідеться про цілу низку медіа-індустрій, в яких застосо-
вується авторське право. Це й створення кінофільмів, музики, книг, 
журналів, газет, телебачення тощо. Серед тих, хто отримує пере-
ваги від діяльності СОТ у галузі авторських прав, – глобальні 
медіа-конгломерати і ті ТНК, економічні і фінансові інтереси яких 
повністю або частково зосереджені в різних частинах медіа-секто-
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ру [16]. СОТ гарантує та посилює їхні права у всіх країнах, які під-
писала Договір про права інтелектуальної власності щодо торгівлі. 

По-друге, СОТ відіграє ключову роль і у питанні розповсю-
дження медіа-продуктів, які за правилами цієї торгівельної організа-
ції можуть безперешкодно перетинати кордони різних країн світу. 
Передусім, до різновидів таких продуктів належать аудіовізуальні 
продукти, тобто журнали, газети і т. ін. Погляд СОТ на цю проду-
кцію медіа-сфери виключно як на товар і в такий спосіб відкидання 
притаманних їй культурних, соціальних, та політико-ідеологічних 
складових є предметом гострих дискусій про комодифікацію куль-
тури, про загрози глобальної культури для національної ідентифіка-
ції та про необхідність захисту національних автентичних культур 
від домінування попередньої. ЄС неодноразово висловлював занепо-
коєння щодо такої політики СОТ, переважно відстоюючи євро-
пейську аудіовізуальну індустрію [17]. 

Але сфера медіа не є єдиною в царині комунікації, на яку впли-
ває СОТ. Великим і швидко зростаючим сектором в інформаційну 
добу є телекомунікаційний сектор. Трансформації, які відбулися у 
цьому сегменті економіки, характеризуються його лібералізацією, 
втратою значною кількістю держав світу монополії над національ-
ними телекомунікаційними системами, отже, приватизацію їх при-
ватним сектором і, відповідно, зростаючу конкурентну боротьбу. За-
галом це відповідає настановам СОТ і вписується у її торгівельну 
парадигму. Її мега-інтереси полягають у встановленні та проведенні 
політики універсальних послуг, завдяки яким уряди мали змогу по-
легшити перехресну субсидіарність, яка йде від великих бізнесових 
користувачів та великих міст до сільських місцевостей, внутрішніх 
малонаселених регіонів та користувачів малого бізнесу. Необхідно 
відзначити, що Договір про права інтелектуальної власності щодо 
торгівлі дозволяє СОТ використовувати урядам перехресну субси-
діарність тільки в тому разі, коли вона не перешкоджає конкуренції. 
Таке формулювання через свою нечіткість залишає багато місця для 
його довільного трактування СОТ на користь тих чи інших сторін, 
що, з одного боку, послаблює функції Світової телекомунікаційної 
спілки, а з іншого, часто-густо призводить до втрати закордонних 
заробітків найбіднішими країнами в рамках систем відшкодування 
перехресних платежів одних країн іншими. 
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Крім держав та міжнародних організацій, дієвими акторами в 
глобальному управлінні комунікацією є приватний сектор та грома-
дянське суспільство, щоправда за своєю силою та владними можли-
востями ці гравці перебувають у різних «вагових категоріях». 

Могутнім актором у світовому управлінні комунікацією ви-
ступає глобальний приватний сектор в особі медіа- та телекомуні-
каційних ТНК. Він також включає сформовану ним низку асо-
ціацій різного ґатунку (бізнесових, комерційних, корпоративних, 
благодійних тощо) на підтримку його безперешкодної діяльності 
та велику кількість утворень, головним призначенням яких є ло-
біювання інтересів великого бізнесу цих ТНК на різних рівнях (від 
місцевого і національного – до регіонального і глобального).  

Сила глобального приватного сектору невпинно зростає, як і 
міжнародний вплив і статус. Не треба забувати, що попри всі глоба-
льні устремління він має найтісніші взаємовідносини з правлячою 
елітою тих країн, де розташовані штаб-квартири медійних, комп’ю-
терних та телекомунікаційних ТНК. Влада дедалі більше зосереджу-
ється в руках нової глобальної еліти – медіакратії. Це відбувається в 
різні способи. Іноді сама медіакратія безпосередньо приходить до 
політичного правління державою. Частіше, залишаючись за лаштун-
ками політичних процесів, вона допомагає прийти до влади тим чи 
іншим політичним силам, маючи від того неабиякий економічний 
зиск у вигляді урядових преференцій, пом’якшення антитрастового 
законодавства, денаціоналізацію великих телекомунікаційних або 
медіа-об’єктів (як, скажімо, телекоми або державне телерадіомов-
лення) і передачу їх у приватну власність тощо.  

Ще один ефективний шлях лобіювання інтересів приватного 
сектору – це введення колишніх членів вищої управлінської ланки 
медіа- та телекомунікаційних ТНК – тієї самої медіакратії – до рад 
директорів або інших управлінських структур міжнародних органі-
зацій, де вони можуть здійснювати довгострокове лобіювання інте-
ресів великого бізнесу. До речі, паралельно вони можуть бути чле-
нами рад директорів корпорацій, асоціацій, фондів та інших ін-
ститутів приватного сектору.  

Таким чином, наявні прямі й непрямі впливи, які приватний 
сектор справляє на геополітику комунікації, на процеси глобаль-
ного управління нею. 
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 У контексті вирішення питань глобального управління кому-
нікацією громадянське суспільство представлене неурядовими ор-
ганізаціями, ініціативними групами, громадськими рухами, Інтер-
нет-спільнотами, науковими асоціаціями і т. ін. Його потенціал має 
тенденцію до зростання, що продемонстрували, зокрема, роки під-
готовки до Світового саміту, активна участь у його двох раундах та 
проведення паралельно значної кількості акцій на підтримку свого 
бачення формування порядку денного цієї визначної події. 

 Важливим є вже той факт, що громадянське суспільство було 
запрошене у підготовці та участі у ній як офіційний учасник. На 
думку М. Рабоя, на момент повідомлення про початок підготовчої 
фази WSIS метафора «інформаційне суспільство» означала певний 
тип соціального проекту – навіть, якщо ніхто не знав, що це озна-
чає. Мобілізація громадянського суспільства, тим не менше, 
сприяла виникненню альтернативної метафори – «комунікаційне 
суспільство», яка базувалася на таких цінностях, як права людини, 
соціальна справедливість, участь, ресурси, які поділяються, солі-
дарність і сталий розвиток [18]. 

Оскільки організації громадянського суспільства (ОГС) були 
запрошені взяти участь у роботі саміту, вони сприйняли це не 
тільки як нагоду розширити свій вплив на проведення публічної 
політики. Вони вбачали в цьому можливість об’єднання глоба-
льного громадянського суспільства навколо цих важливих питань. 
Тому цілою низкою ОГС напередодні WSIS була розгорнута кам-
панія «Комунікаційні права в інформаційному суспільстві» (CRIS) 
для того, щоб забезпечити комунікаційні права як центральні в ін-
формаційному суспільстві. Кампанія спонсорувалася Платформою 
комунікаційних прав – групою НУО, зосереджених на проблемах 
медіа та комунікації у всьому світі. «Наше бачення інформаційного 
суспільства спирається на право на комунікацію як на засіб поси-
лення прав людини і покращення соціальних, економічних та куль-
турних умов життя народів і спільнот. Інформаційне суспільство, 
яке нас цікавить, це таке суспільство, яке базується на принципах 
прозорості, різноманіття, участі та економічної справедливості, які 
надихають справедливе вирішення гендерних, культурних та регіо-
нальних проблем», зазначається у платформі CRIS [19].  
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Метою цієї кампанії було розширення порядку денного і цілей 
Світового саміту, об’єднання навколо цієї ідеї різноманітних НУО 
та груп громадянського суспільства, так само як і окремих особи-
стостей, які, часом, концентрували свою діяльність на інших пи-
таннях, ніж комунікація: скажімо, неурядові організації із захисту 
навколишнього середовища, правозахисні тощо.  

Серед основних завдань, що висувала кампанія, слід виокре-
мити такі важливі, як розширення громадської сфери в інформа-
ційному суспільстві; гарантування такого стану речей, коли інфор-
мація і знання доступні для людського розвитку (тобто вони у від-
критому публічному доступі, а не зосереджені у приватних руках). 
Не менш актуальним є питання легкого доступу та ефективного ви-
користання електронних мереж, збереження громадського сектору 
і в телерадіомовленні, і в телекомунікації, оскільки вони за своєю 
природою є цінними громадськими ресурсами. З цього випливає 
завдання демократичного і прозорого управління інформаційним 
суспільством від локального до глобального рівнів; знайдення 
адекватних відповідей на такі виклики сьогодення, як державне або 
комерційне спостереження і цензура. Важливою є також підтримка 
розвитку комунальних традиційних і нових медіа, які створюються 
для задоволення потреб спільноти і людини.  

Ці та багато інших питань були поставлені на порядок денний, 
широко обговорювалися в Інтернеті та стали центральними під час 
проведення Світового форуму з комунікаційних прав. Він відбувся у 
Женеві 5 грудня 2003 р., щоб привернути увагу світової громадсь-
кості до питань, яким не знайшлося місця у порядку денному WSIS. 
Координатор цього форуму ірландський дослідник Ш. О’Шиочру, 
зокрема, відзначив, що «WSIS просто не впорався із завданням по-
ставити і провести дебати з ключових аспектів «інформаційного сус-
пільства» – хто володіє інформацією та знаннями; хто контролює їх 
поширення та розподілення; хто має до них доступ та може їх вико-
ристовувати у своїх інтересах» Він зазначив: «У цих сферах існують 
тренди, які не можуть не хвилювати» [20].  

Було б помилковим розглядати громадянське суспільство як 
досить гомогенну спільноту, всі члени якої безумовно поділяють 
одні й ті самі цінності, мають однакові цілі й консолідовано йдуть 
до однієї мети. Це далеко не так. По-перше, воно дуже неодно-
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рідне. До нього входять неурядові організації громадського, релі-
гійного, наукового, екологічного, гендерного характеру, асоціації 
та рухи, окремі особи та активісти з інших галузей, часом далеких 
від комунікаційної сфери. По-друге, через нечітку офіційну града-
цію до нього під час підготовки і проведення WSIS були зарахо-
вані асоціації комерційних медіа. Вони тиснули на уряди, щоб ті 
визнали їхню роль в інформаційному суспільстві і давали гарантії 
щодо свободи висловлення. Але ряд західних вчених у галузі медіа 
відзначають, що ситуація в цьому секторі кардинально змінилася. 

Відомо, що впродовж десятиліть, відповідно до ліберальних 
уявлень про медіа, вони вважалися гарантами свободи висловлення 
різних точок зору, основними засобами створення громадської думки, 
що відстежували і контролювали дії державної влади. Загальноприй-
нятою була думка, що загрози для свободи висловлення йдуть зде-
більшого від держави. Нині ситуація змінилася. Роздержавлення дер-
жавних медіа, звуження сектору громадського телерадіомовлення з 
паралельним прискореним зростанням комерційного медіа-сектору та 
процесами концентрації, які охопили цю галузь, роблять саме комер-
ціалізовану інформаційно-комунікаційну систему тим інститутом, 
який містить у собі загрози таким основним правам людини, як сво-
бода висловлення та свобода мати власну думку. Британський дослі-
дник Дж. Томпсон відзначає, що так званий підхід «laissez-faire» у 
економічній діяльності не є абсолютним гарантом свободи висловлен-
ня, оскільки нерегульований ринок може розвиватися у такий спосіб, 
який успішно зменшить різноманітність і лімітує можливість для 
більшості індивідуумів зробити так, щоб бути почутими. Як і всі інші 
види промисловості, медіа-індустрія розвивається передусім за логі-
кою отримання прибутку і накопичення капіталу, і в такому разі не-
має необхідної кореляції між логікою отримання прибутку та культи-
вацією різноманіття. Ось чому так важливо, щоб, здійснюючи 
глобальне управління комунікацією та проведячи комунікаційну 
політику у світовому масштабі, враховували забезпечення не тільки 
інтересів комерційного приватного сектору, але й громадської сфери, 
до якої, варто ще раз підкреслити, належать не лише організації, а й 
пересічні громадяни, право яких на свободу слова та свободу висло-
влення думки гарантовано Статтею 19 Декларації прав людини. Отже, 
глобальна комунікаційна політика повинна бути збалансованою, 
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відстоювати демократичні права і свободи людини і знаходити врегу-
лювання, які б не дозволяли громадській сфері зменшуватися через 
нестримну концентрацію медіа. 

Зарахування ж асоціацій комерційних медіа до сектору грома-
дянського суспільства, на думку Саллі Берч, виконавчого директо-
ра латиноамериканського агентства інформації (ALAI), суперечило 
цілям громадянського суспільства через комерційну природу пер-
шого. Так, асоціації комерційних медіа виступали на саміті проти 
розвитку комунальних медіа, були проти будь-яких пропозицій, які 
б торкалися обмежень концентрації медіа або коли йшлося про 
рівноправний розподіл хвиль. 

Усе це свідчить про те, наскільки важко було знайти консен-
сус навіть серед «строкатих» учасників сектору громадянського 
суспільства. І все ж таки є питання, які можуть бути об’єднавчими 
для них. Це і захист свободи висловлення, і її розширення, вклю-
чаючи диджитальне середовище, це і питання безпеки, до яких та-
кож входить проблема неушкодження свободи висловлення, і пи-
тання захисту дітей від шкідливого контенту. Не менш важливою 
для громадянського суспільства є донесення наявності цих про-
блем до широкої громадськості, питання обізнаності останньої із 
способами захисту своїх інтересів у галузі комунікації в інформа-
ційному суспільстві.  

 Попри питання, які не вдалося вирішити на двох раундах 
Світової зустрічі з найвищого рівня з інформаційного суспільства 
(WSIS, 2003 р., 2005 р.), її значення важко переоцінити. Вона поста-
вила проблеми інформаційної та комунікаційної геополітики на світ-
овий рівень, ввела завдання глобального управління комунікацією 
на порядок денний світового співтовариства. WSIS змінила уявлен-
ня про глобальне управління комунікацією і сам модус цього упра-
вління, оскільки вперше в історії міжнародних відносин до виро-
блення інформаційно-комунікаційної політики були причетні нові 
актори, що сприяє перерозподілу владних відносин у цій сфері і дає 
змогу прогнозувати імовірність виникнення нової моделі управлін-
ня, в якій роль громадянського суспільства дедалі зростатиме. 

Оптимістичні прогнози, які мали учасники громадянського 
суспільства, котрі брали участь у перших двох раундах WSIS, ба-
гато в чому не справдили їх сподівань. Це показав наступний раунд 
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WSIS+10 під назвою «Бачення викликів: WSIS після 2015», який 
відбувся в Женеві в травні 2013 р. Що ж змінилося за ці роки? Че-
рез брак фінальних підсумкових документів форуму в Інтернеті 
важко провести повний аналіз його здобутків. Але навіть ті мате-
ріали, які вивісила на своєму сайті Міжнародна телекомунікаційна 
спілка (ITU), яка була головною приймаючою міжнародною орга-
нізацією цього саміту, досить красномовно говорять про зсуви 
геополітичної парадигми у цій галузі. 

 Головними спонсорами WSIS+10 виступили одна з наймогу-
тніших ТНК – Intel Corporation (США) та одна з найбагатших країн 
світу – Об’єднані Арабські Емірати [21]. Тобто, не просто гроші, а 
дуже великі гроші правили бал. Щодо присутності урядового се-
ктору на саміті, то було представлено 50 держав. ООН та міжнаро-
дні організації найвищого рівня також брали участь. По-перше, це 
всі проаналізовані нами міжнародні інституції. По-друге, у цю ж 
категорію були зараховані такі велетні глобальної фінансової сис-
теми, як «Світовий банк» (The World Bank) (США) (Підкреслення 
автора – О.З.), інша міжнародна фінансова організація – «Сві-
товий банк» (World Bank) (США), «Світовий економічний форум» 
(Швейцарія), «Міжнародна палата торгівлі» (ІСС) (Франція), так 
само як і міжнародні організації у сфері ІКТ та комп’ютерної інду-
стрії, які лобіюють інтереси великого бізнесу у цій сфері: «Асоціа-
ція комп’ютерної та комунікаційної індустрії» (США), «Міжнаро-
дний союз диджитальної економіки» (Швейцарія), «Форум упра-
вління Інтернетом» (Швейцарія), Міжнародна рада «CAMENA» 
(Об’єднані Арабські Емірати). 

Особливо треба зазначити небачену на попередніх самітах 
присутність велетнів інформаційно-комунікаційної та комп’ютер-
ної індустрій у сфері приватного сектору. По-перше, кількісно це 
становило 107 корпорацій цього сектору світової економіки. На по-
передніх самитах їх не було ані видно, ані чутно. Там їхні інтереси 
лобіювали або представники урядів, або підконтрольні їхньому 
впливу асоціації, альянси тощо. По-друге – і це найважливіше, – 
переважна кількість представлених на форумі корпорацій – це най-
могутніші глобальні ТНК у цій сфері. Аналіз списків делегатів 
приватного сектору на WSIS+10 дає підстави виявити, що серед 
представлених Сполученими Штатами 18 корпорацій були такі 
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велетні індустрії, як Amazon, AT&T, BT, Cisco Systems, Google, 
Hewlett-Packard, Intel Corporation, Microsoft, Motorola Solutions, 
Verizion Communications. Кожна з цих глобальних корпорацій має 
прибутки, що дорівнюють ВВП декількох європейських країн 
разом узятих. Або чого тільки коштує могутність представленої на 
WSIS+10 американської «Асоціації кіновиробництва», за якою 
стоїть увесь Голлівуд, який наповнює своєю продукцією цілий 
світ? Із двох американських континентів були представлені канад-
ський бізнес як партнер Hewlett-Packard: St. Josef Communications 
(Hewlett-Packard Partner) та два мексиканські: America Movil і 
Іnstituti Jalisciense de Tecnologias de la Informacion, A.C. 

На останньому саміті були представлені й провідні телекомуні-
каційні корпорації інших країн світу, переважно європейські. Це 3 
шведські компанії: eBay, Ericsson, Intel Sweden AB; 12 британських 
компаній, з-посеред яких Avanti, BT Group, eNovation4d та ін.; 3 
французькі: Alcatel-Lucent, Evolving Consulting, Global Gouvern-
meterment & Public Affairs; 4 італійських, в основному представле-
них національними телекомами, й багато швейцарських, оскільки 
Швейцарія – країна, у якій відбувалася ця міжнародна подія. Пред-
ставлені також Іспанія і Португалія. Цікаво, що за винятком Швеції, 
бізнес-сектор Скандинавських країн на цьому форумі відсутній, так 
само як і країн – нових членів ЄС. З пострадянського простору пред-
ставлені тільки Російська Федерація (компанія Group-IB) та Казах-
стан (компанія Keremet Astana). З Азії були присутні представники з 
Індії, Японії, Таїланду та Республіки Корея, Бангладеш (по одній 
корпорації). З Близького Сходу та Африки – теж по одній корпорації 
– з Об’єднаних Арабських Еміратів, Ізраїлю, Ірану, Алжиру, Кот 
д’Івуару, Танганьїки, Південної Африки, Лівану. 

Громадський сектор на саміті WSIS+10 представляли 62 не-
урядові організації, більша половина з них – це різноманітні ор-
ганізації різного спрямування, але яких об’єднує слово «інститут» 
або «центр» на початку назви, наприклад, Інститути з вивчення 
(інформаційного суспільства, інформації, синергії внутрішніх ре-
сурсів, планетарного синтезу, гуманітарного права тощо) і Центри 
(демократії і технології, міжнародної комерції для розвитку, імені 
Девіда Кеннеді з вивчення міжнародних відносин). Участь у фору-
мі взяв також Міжнародний альянс для розвитку цілей тисячоліття, 
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декілька об’єднань жінок, а також Організація щодо захисту дітей 
онлайн. Як бачимо, це дещо строкатий набір НУО та представників 
інституцій громадянського суспільства, не всі з яких безпосере-
дньо займаються проблематикою інформаційного суспільства, ІКТ 
та комунікації. Зрозуміло, що кожна з організацій, які представляла 
НУО та громадянське суспільство, мала  свої конкретні цілі, але 
вони не були сфокусовані на головних завданнях. Тому їм було 
важко протистояти могутній артилерії приватного сектору. Тож 
зрозуміло, що на порядок денний вийшли перш за все питання, 
детерміновані інтересами приватного сектору. В кращому сенсі їх 
можна назвати технологічними та ІКТ-центричними. З поля зору 
великої частини робочих секцій на цьому раунді WSIS+10 випало 
те, що я назвала б людиноцентричним підходом до питань, пов’яза-
них із проблематикою WSIS, що призвело до фрагментації руху за 
право людини на комунікацію. 

 Водночас, можна зробити висновки, що сучасна геополітика 
комунікації залишається одним із центральних питань для світо-
вого співтовариства початку ХХІ ст. Про це свідчить те, що тричі 
за перше десятиліття WSIS збирається і продовжуватиме це робити 
надалі. Адже наступним місцем проведення його нового раунду 
вже названий Єгипет.  

У сенсі більш дієвих та гуманістичних рішень наступному фо-
руму можна побажати його учасникам звернути більше уваги на 
найменш розвинені країни та регіони світу, розробити практичні та 
дієві напрацювання (тут добре було б залучати приватний сектор 
ІКТ, розкрити його меценатський та спонсорський потенціал) щодо 
зменшення глобального диджитального розриву як всередині кож-
ної країни, так і між країнами, регіонами та континентами.  

Глобальному і низовому громадянському суспільству разом із 
представниками науки в галузях міжнародної інформації, комуні-
кативістики, світової політики та міжнародних відносин, вкупі зі 
спеціалістами з інформаційного та комунікаційного права, можна 
порадити об’єднати свої зусилля, звернути увагу на ті проблеми та 
негаразди в глобальному та локальному розвиту інформації та ко-
мунікації, які позбавляють людину можливостей не тільки легко, 
безкоштовно й доступно отримувати інформацію і про себе, і про 
життя свого осередку, і про діяльність уряду, а й утруднюють або 
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унеможливлюють через нерівність можливостей спілкування між 
людьми. Активістам НУО, громадянського суспільства, науковцям 
та демократично налаштованим професіоналам медіа-сфери та 
сфери ІКТ, «просунутим та авторитетним «Інтернет-гуру» потрі-
бно вести невпинну роз’яснювальну роботу серед різних верств 
населення різних країн світу про усвідомлення ними, що право на 
комунікацію – це їх невід’ємне право. Позбавляючи його людей, їх 
тим самим позбавляють відчуття своєї самоцінності та гідності 
вільної людини між вільних людей, як записано в Декларації прав 
людини ООН. 
 
_______________________________ 
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РОЗДІЛ ІІ.  
НАУКОВІ РОЗВІДКИ  

З ПРОБЛЕМ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 
 

Микола Рябчук 
 

СТРАСТІ ЗА ФЕДЕРАЛІЗАЦІЄЮ 
 

Статтю присвячено актуальним дискусіям на тему федералі-
зації України як можливого способу пом’якшити міжетнічні та 
міжреґіональні конфлікти або ж, навпаки, ще більше ослабити 
центральний уряд і забезпечити подальше розчленування держави. 
Аналіз відповідних висловлювань російських і проросійських політи-
ків, експертів та активістів, а також специфічної політики росій-
ського уряду показує, що друга, «сепаратистська» опція за наявних 
умов видається набагато вірогіднішою. Натомість добре проду-
мана, комплексна адмінстративна реформа, спрямована на де-
централізацію й розвиток місцевого самоврадування на основі євро-
пейського принципу субсидіарності, може стати ефективною аль-
тернативою заполітизованій «федералізації» в сенсі розв’язання 
давно назрілих проблем у взаєминах між центром і реґіонами та 
загального підвищення ефективності державного управління через 
розвиток місцевої ініціативи та підвищення відповідальності. 

Ключові слова: Україна, федералізація, децентралізація, сепа-
ратизм, російський імперіалізм. 

Mykola Riabchuk. Passions over Federalization. The paper exa-
mines recurrent debates over a possible federalization of Ukraine as a 
way to diffuse interethnic and interregional tensions or, vice versa, to 
further weaken the central government and facilitate dismemberment of 
the state. The latter option looks much more feasible, as both words and 
deeds of Russian and pro-Russian politicians, experts, and activists 
confirm. A comprehensive administrative reform that stops short of 
federalization but profoundly extends local self-government and 
coherently implements the European principle of subsidiarity is 
considered as a sound alternative to overpoliticized «federalization» 
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and a viable way to mitigate political conflicts and improve efficiency of 
the government. 

Key words: Ukraine, federalization, decentralization, separatism, 
Russian imperialism. 

 

Розмови про можливу федералізацію України, як давно вже 
зауважили політологи, тісно пов’язані з загальнонаціональними ви-
борчими циклами і слугують головним чином мобілізації «свого» 
електорату довкола реальної, проте на різні лади міфологізованої 
проблеми [1]. Для проросійських, панслов’янських, неорадянських 
політичних сил ця ідея є панацеєю ледь не від усіх лих [2–4]. Нато-
мість для проєвропейських, панукраїнських, націонал-демократи-
чних сил ідея федералізму є провокацією, підступним способом 
розчленувати і знищити Україну [5–7]. 

Пропоненти федералізації послуговуються в основному двома 
арґументами. По-перше, вони покликаються на батьків-засновни-
ків української нації, які ледь не всі були, на їхню думку, федералі-
стами [8], – від Драгоманова і Грушевського, ба навіть Шевченка, 
й аж до В’ячеслава Чорновола, котрий 1989 року справді писав: 
«Бачу в складі Української Федеративної Народної Республіки такі 
землі, як Київщина, Поділля, Волинь, Галичина, Буковина, Закар-
паття, Гетьманщина, Слобожанщина, Запоріжжя, Донеччина, Тав-
рія (Чорноморія), а Крим – як незалежного сусіду, або автономну 
республіку в союзі з Україною. Кожна із земель матиме свій парла-
мент (Донецьку Раду, Галицьку Раду і т.д.) і свій земельний уряд, а 
двопалатна (з пропорційним представництвом від усього насе-
лення, і порівним – від земель) Центральна Рада України відатиме і 
берегтиме гарантії демократичних прав (на опозицію, на вільні ви-
бори, на свободу слова і друку, на приватну чи колективну вла-
сність, на недоторканність і гідність особи)» [9, с. 2–3]. 

При цьому, щоправда, прихильники історичної арґументації іґно-
рують той факт, що Україна до 1991 року не була незалежною і що 
для батьків-засновників ідея федералізму мала насамперед емансипа-
ційний характер – їм ішлося передусім про (кон)федералізацію тих 
імперій, до яких входила на той час Україна, і здобуття таким чином 
максимально можливого в тих умовах національного суверенітету. 

Значно серйозніший арґумент на користь федералізації – не 
апеляція до національних авторитетів, вихоплених з історичного 
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контексту [10], і навіть не посилання на прецеденти інших країн 
(теж досить суперечливі й закорінені у специфічних політико-істо-
ричних контектах) [11], а визнання справді реальних реґіональних, 
етнокультурних та ідентичнісних поділів, зумовлених різною істо-
рією, різним культурним і політичним досвідом реґіонів. Ці поділи 
і відмінності успішно пережили і загальноімперську модернізацію 
з її спробою витворити гомогенізовану спільноту «радянських лю-
дей», і пострадянське, переважно декларативне «державотворен-
ня», що не ретранслювалося ані в ефективні інституції, ані у відпо-
відну реґіональну політику, яка би справді сприяла міжетнічному й 
міжреґіональному зближенню та порозумінню. 

Загальнонаціональне опитування 2006 року показало, що в усіх 
реґіонах країни, крім західних, респонденти почувають себе психоло-
гічно й культурно («за характером, звичаями, традиціями») ближчими 
до росіян у Росії, ніж до західних українців. А для жителів Півдня та 
Сходу ближчими від «західняків» виявилися не лише росіяни, а й бі-
лоруси, – дарма що з реальними білорусами в реґіоні практично ніхто 
не стикається; у цій реакції оприявнилось радше уявлення про спільну 
належність до міфологізованої православно-східнослов’янської спіль-
ноти. «Западенці» завжди дискурсивно виключалися із цієї спільноти 
– і російсько-совєтською, і сьогоднішньою проросійською пропаґан-
дою, – як своєрідна незрусифікована і незсовєтизована аномалія сто-
совно зрусифікованої і зсовєтизованої «норми». Цікаво, що в Криму й 
на Донбасі респонденти декларували більшу близькість до росіян у 
Росії, ніж навіть до жителів центральної України та Києва (а не лише 
Заходу), що вказує на новочасний, головно політичний, а не квазі-
конфесійний характер такого відчуження [12]. 

Зрозуміло, що за відсутності ефективних інституцій та відпові-
дної політичної і правової культури, за низької міжреґіональної єд-
ності та національної згуртованості федералізація здатна радше при-
скорити відцентрові тенденції, аніж пом’якшити міжреґіональні су-
перечності, претензії та взаємні упередження. Обговорюючи засто-
совність польської адміністративної реформи для України, Геннадій 
Побережний слушно застерігає: «Подібно до сусідньої Польщі 
(котра успішно здійснила таку реформу наприкінці 1990-х), Україна 
складається з історично відмінних реґіонів та поширених у них ре-
ґіоналізмів, але, на відміну від Польщі, вона не зуміла поки що дося-
гнути достатнього рівня національної консолідації, за якої реґіо-
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нальні та національна ідентичності радше б доповнювали одна одну, 
ніж поборювали. Це зумовлено, насамперед, тим, що Україна, як на-
ціональна держава, значно молодша від Польщі. Здобувши незале-
жність лише півтора десятиліття тому, вона потребує принаймні ще 
двох поколінь для формування й утвердження нової національної 
ідентичності. Також, на відміну від Польщі, де реґіоналізм має нині 
переважно соціально-економічний вимір, реґіоналізм в Україні спи-
рається на значні культурні (етнічні, мовні, релігійні тощо) відмін-
ності, на додаток до соціально-економічних. Ці відмінності виразно 
проявилися практично в усіх загальнонаціональних виборах, де по-
літичні симпатії збігались, як правило, з культурними, а не ідеологі-
чними поділами. Брак чіткої національної ідентичності у поєднанні з 
доволі сильними реґіональними ідентичностями істотно підвищує 
ризик проведення децентралізаційних реформ в Україні – хоча й не 
заперечує їхньої конечності з огляду на успадковану від СССР гіпер-
централізовану адміністративну систему [13, c. 6]. 

Це великою мірою пояснює, чому жоден із українських урядів не 
наважився ту неефективну систему змінити. Націонал-демократи, по-
при свою декларативну відданість європейським принципам, небез-
підставно побоювалися, що будь-яка деволюція інституційно слабкої 
й етно-культурно неконсолідованої держави може зробити її легкою 
здобиччю як для захланних сусідів, так і для реґіональних кланів. 
Федералізм трактувався у цьому політичному середовищі як особлива 
загроза, а його прихильники шельмувалися як «федерасти» – суміш 
державних зрадників та ідеологічних збоченців [14]. 

Олігархічна влада тим часом, попри свою декларативну відда-
ність ідеї федералізму, не квапилася цю ідею реалізовувати, оскіль-
ки небезпідставно побоювалася, що будь-яка деволюція істотно ос-
лабить її авторитарне домінування й обмежить неконтрольований 
доступ до фінансових та адміністративних ресурсів [15]. Як наслі-
док, понад дві декади ідея федералізації залишалася для реґіональ-
них еліт усього лише засобом мобілізації радянофільського електо-
рату та предметом торгів і шантажу при вибиванні різноманітних 
концесій від центрального уряду. 

Віддаючи належне «помаранчевому» уряду (2005–2006), варто 
визнати, що він принаймні усвідомлював необхідність децентралі-
зації і підготував був навіть серйозний проект адміністративної ре-
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форми, спрямованої на ефективніше використання суспільних ре-
сурсів та поліпшення якості державної служби [16]. Зовнішній опір 
пропонованим змінам у поєднанні з глибокими міжусобицями в 
«помаранчевому» таборі унеможливили, однак, проведення не ли-
ше цієї, а й більшості інших нагальних реформ. 

Сьогодні, десятиліттям пізніше, Україна опинилася знову перед 
проблемою децентралізації, підштовхувана до цього як об’єктивною 
внутрішньою потребою – кардинально поліпшити ефективність дер-
жавного управління, так і зовнішньою спонукою – відновити авто-
ритет центрального уряду у збаламучених російською пропаґандою 
та аґентурою реґіонах [17]. Як і десять років тому, реформаторам до-
ведеться зіткнутися з опором консервативного, низькопрофесійного, 
гіперкорумпованого держапарату – як у центрі, так і на місцях. На 
додачу, їм доведеться мати справу з іще двома чинниками – нама-
ганням деяких внутрішніх і, особливо, зовнішніх сил де-факто фе-
дералізувати Україну під виглядом децентралізації та, з іншого боку, 
з опором патріотичних сил будь-яким децентралізаційним зусиллям 
через побоювання саме такої ось повзучої федералізації. 

Втім, усупереч цим побоюванням, як і твердженням промосков-
ських пропаґандистів, ідея федералізації не має значної підтримки 
серед населення України. За даними квітневого (2014) загальнона-
ціонального опитування, її підтримують лише 26 відсотків респон-
дентів на Сході та 22 на Півдні (без Криму), тимчасом як на заході її 
підтримує три відсотки й у центрі – сім [18]. 

Найбільший відсоток прихильників федералізації зафіксований, 
передбачувано, у Донецькій (38%) та Луганській (42%) областях. 
Проте навіть там, як легко помітити, вони становлять відносну, але 
не абсолютну більшість [19]. Те саме опитування (10–15 квітня) по-
казує, що 19% на Південному Сході (зокрема 12% на Донбасі) під-
тримують наявний унітарний устрій і ще 45% (41% у Донецькій і 
34% у Луганській областях) підтримують унітарний устрій із його 
певною децентралізацією та наданням реґіонам більших повнова 
жень. Попри безпрецедентний російський військовий, економічний 
та пропаґандистський тиск, лише 12% опитаних на Південному 
Сході згадали федералізацію серед найважливіших кроків, що їх мав 
би здійснити український уряд для забезпечення національної єдно-
сті. Натомість 38% відзначили насамперед потребу роззброєння й 
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розпуску всіх парамілітарних угруповань і ще 22% – потребу запро-
понувати південно-східному реґіону чітку економічну перспективу. 

Інша річ, що Росія і проросійські сили в Україні докладатимуть 
максимальних зусиль, щоб обернути процес децентралізації на свою 
користь і закласти в нього федералізаційні, потенційно руйнівні для 
української держави елементи. На думку болгарського політолога 
Івана Крастева, «Росія хотіла б бачити Україну чимось подібним до 
Боснії – радикально федералізованою державою, що складається з 
політичних елементів, кожен із яких дотримується власних економі-
чних, культурних та геополітичних преференцій. Іншими словами, 
територіальна цілісність України може бути формально збережена, 
тимчасом як її східна частина підтримуватиме ближчі зв’язки з Ро-
сією, аніж із рештою країни, – подібно до взаємин боснійської Серб-
ської Республіки із Сербією. Це створює для Європи дилему. Ради-
кальна федералізація хоча й дозволить Україні вийти цілісною з те-
перішньої кризи, проте прирече її на дезінтеґрацію і поразку у три-
валішій перспективі. Як показує досвід Югославії, радикальна 
децентралізація спрацьовує у теорії, але не завжди на практиці» [20]. 

Подібні застереження висловлює й Енді Гантер, директор Ук-
раїнського інституту в Лондоні: «Федералізація – основний план гри 
для Кремля. Вона зведе нанівець усі інтеґраційні зусилля Києва, усі 
його спроби наблизити Україну до Єврозоюзу чи НАТО» [21].  

Російські політики, зрештою, й не приховують, яку саме «феде-
ралізацію» вони хотіли б утілити в Україні. «У рамках жорсткої уні-
тарної держави відбуватиметься постійне протистояння, – стверджує 
радник президента Путіна Сєрґєй Ґлазьєв. – Щоб його припити, по-
трібна федералізація. Слід дати реґіонам досить прав, можливість 
самостійно формувати свої бюджети і навіть можливість часткового 
зовнішньополітичного самовизначення. У світовій практиці є такі 
приклади, хоча вони й видаються дивними з точки зору міжнаро-
дного права, коли в рамках однієї країни діють різні торгово-еконо-
мічні режими. Наприклад, у складі Данії є Гренландія, при цьому 
Данія є частиною Євросоюзу, а Гренландія – ні. Так що це – здорова 
пропозиція для України» [22]. 
 Провладні експерти висловлюються ще відвертіше. «Україн має 
бути дві, – стверджує один, – і це буде корисно для самої України. 
Такий поділ можливий не лише у вигляді справжнього поділу на дві 
держави, а й у формі федералізації України» [23]. «При цьому, – роз-
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тлумачує інший, – сторони можуть навіть домовитися про федераліза-
цію України, але й вона буде лише кроком на шляху до поділу» [24]. 

На особливу увагу заслуговує текст Максима Калашнікова, опу-
блікований ще у січні 2014 року, тобто за місяць до падіння Яну-
ковичевого режиму та наступного російського вторгнення в Крим і 
на Донбас: «Україну можна вберегти від громадянської війни лише 
швидким її поділом (під маркою федералізації)… Що повинен зро-
бити Янукович? До чого його примусити? Перше – оголосити рефе-
рендум з двох питань: про вступ України в асоціацію з ЄС та про 
федералізацію України. Про створення чотирьох республік: Доне-
цько-Новоросійської (включаючи автономний Крим), Центрально-
Української, Західноукраїнської та Підкарпатської Русі... Москва по-
винна підтримати цей процес інформаційно, фінансово… і, скажімо 
так, спецзасобами. Донбас і Новоросія – це в основному росіяни, це 
наш народ, і ми його зобов’язані захищати. На Донбасі і в Новоросії 
(Крим і Причорномор’я) повинні бути створені (за взірцем Придні-
стров’я 1990–1992 рр.) загони самооборони зі зброєю. Повинна роз-
початися «приватизація» розташованих там частин внутрішніх війск 
та українських Збройних сил... Звільнені місця повинні зайняти 
добровольці з місцевого населення. Москва повинна негласно поста-
чати цим частинам зброю та боєприпаси. Завдання цих частин – 
перекрити мости через Дніпро, прикрити небезпечні сухопутні ру-
бежі на півночі Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської обла-
стей... Щоб якнайдовше втримувати урядові резиденції в Києві, тре-
ба ввести туди озброєних добровольців із Донбасу та Новоросії. 
Серед них легко сховати інструкторів та бійців (добровольців) із РФ. 
Набір таких волонтерів – питання суто технічне... Зараз для цього 
слід «вишикувати» донбаських багатіїв, полякати їх, змусити потру-
сити гаманцями. Гарантувати (в особистих переговорах) Януковичу 
притулок в РФ та повний захист. Використовуючи телерадіосили й 
Інтернет РФ, мусувати скрізь, що йдеться про захист російського й 
проросійського населення Донбасу та Новоросії від нашестя озвірі-
лих, оскаженілих бандерівців, від хаосу та насильства. З місцевими 
олігархами та Януковичем розберемося потім... Проведення рефе-
рендуму (навіть якщо він відбудеться лише на Донбасі та в Новоро-
сії, на Південному Сході) дасть усі законні підстави для їх відокре-
млення та переходу влади з Києва в Харків» [25]. 
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Те, що у січні могло видатись декому маячнею радикального 
націоналіста, через два місяці виявилося квінтесенцією путінської 
політики щодо України. Передчасна втеча 

Віктора Януковича і формування у Києві нового уряду дещо по-
рушили кремлівські плани, спрогнозовані у наведеному фраґменті 
Максимом Калашніковим, проте розчленування України «під маркою 
федералізації» зовсім не зникло з порядку денного, скоріш навпаки – 
ще більше актуалізувалося [26]. Саме з цією метою Москва спонукає 
Київ до переговорів із терористами (переважно російськими найман-
цями), які захопили значну частину Луганської та Донецької областей 
і проголосили там так звані «народні республіки». Цю ідею підтри-
мують і деякі західні уряди, що перебувають під більшим чи меншим 
впливом промосковського лобі (головно бізнесового) і готові посту-
питися декларативними «європейськими цінностями» заради прагма-
тичних торгово-економічних інтересів [27–29]. 

Для України таке розв’язання проблеми є апріорі неприйнятним. 
Український уряд цілком резонно не вважає засланих чи завербова-
них з-за кордону бойовиків леґітимними преставниками реґіону, з 
якими можна було б обговорювати будь-які політичні питання. Єди-
ним леґальним і леґітимним виходом з наявної кризи мало би бути 
роззброєння й виведення з України бойовиків, відновлення українсь-
кою владою контролю над українсько-російським кордоном, прове-
дення в реґіоні демократичних виборів під міжнародним наглядом і 
лише після цього – переговори центрального уряду з законно обра-
ними представниками місцевого населення. 

У Москві, схоже, усвідомлюють, що будь-який нормальний 
електоральний процес в Україні не дає проросійським силам шансів 
на перемогу, і тому намагаються запобігти політичній нормалізації 
всіма доступними засобами. Навіть у Криму, де на фарсовому «ре-
ферендумі» під російською окупацією місцеве населення начебто 
одностайно проголосувало за приєднання до Росії, реальна картина, 
як можна судити з незалежних опитувань, була істотно іншою. У 
травні 2013 року в Криму за приєднання до Росії виступало лише 
23% респондентів [30, c. 17]. У лютому 2014, під впливом Євро-
майдану та відповідної «антимайданної» пропаґанди, ця цифра зро-
сла до 41% й у принципі могла зрости ще дужче у березні. А проте 
вона аж ніяк не могла сягнути офіційних 97% хоча б тому, що, як 
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стверджують незалежні російські аналітики, реально у «референ-
думі» взяла участь лише третина кримчан, із яких за приєднання до 
Росії висловилася приблизно половина [31]. 

Квітневе (2014) опитування у восьми південно-східних областях 
(так звана путінська «Новоросія») показало, що лише 12% респонден-
тів у реґіоні тою чи тою мірою схвалюють захоплення урядових бу-
дівель озброєними людьми, натомість 77% засуджують [19]. У тому ж 
опитуванні 15% висловилися за гіпотетичне відокремлення свого 
реґіону й приєднання до Росії, 70% – проти; 32% респондентів визна-
ли втручання Росії в українські справи правомірним, 54% – проти-
законним; 12% схвалили б імовірне російське військове вторгнення в 
Україну, 74% – засудили б; 7% у разі такого вторгнення вітали б 
російські війська, а 2% навіть готові були б до них долучитися, 
натомість 47% заявили, що воліли б лишатися вдома, а 21% висловив 
готовість протистояти аґресорові зі зброєю в руках. 

З опитувань також видно, що реґіон аж ніяк не є однорідним, 
усупереч традиційному включенню всіх восьми областей (плюс 
Крим) до умовної рубрики «південний схід» (часто з епітетом 
«проросійський»). Насправді виразно проросійським можна вва-
жати лише Донбас, хоча й тут під цю рубрику потрапляють досить 
різні настанови жителів реґіону, зокрема й суто радянофільські, 
панслов’янські, антизахідні або й просто антикиївські [32]. За бага-
тьма настроями та орієнтаціями чотири південно-центральні обла-
сті – Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та Миколаївська – 
ближчі до центтральної України, ніж до Донбасу. Так, наприклад, 
у цих чотирьох областях лише 3-9% схвалюють захоплення уря-
дових будівель озброєними людьми, тимчасом як у Луганській та 
Донецькій областях рівень схвалення сягає, відповідно, 24 та 18%. 
Відокремлення від України в цих областях (а також в Одеській) 
підтримує 3-7% опитаних, тимчасом як на Донбасі – 28-30%. Лише 
14-20% у цих областях вважають виправданим російське втру-
чання в українські справи, тимчасом як у Донецькій області ця 
цифра сягає 49%, у Луганській – 41%. Лише 4-7% опитаних у цих 
областях (плюс Одеська) пітримують гіпотетичне вторгнення ро-
сійських військ в Україну, на відміну від Донбасу, де підтримка ся-
гає 19%. Лише 2-5% опитаних у південно-центральних областях 
готові вітати прихід російських військ, натомість 26-37% декла-
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рують готовість протидіяти їм збройно. На Донбасі охочих вітати 
російську армію істотно більше – 14-16%, а готових опиратися їй зі 
зброєю істотно менше – 11-12% [19]. 

Зрештою, Донбас залишається єдиним реґіоном, де переважає 
позитивне ставлення до Владіміра Путіна (66%), тимчасом як у 
всіх інших реґіонах воно є виразно неґативним – від 70% на Півдні 
та Сході країни до 90% у Центрі й на Заході [33]. 

У соціологічному плані Одеська і Харківська області вида-
ються проміжними між Донбасом та рештою так званого «Півден-
ного Сходу», тобто між реґіоном переважно прорадянським і вели-
кою мірою проросійським та реґіоном великою мірою проукраїнсь-
ким і до певної міри проєвропейським. Хоча й тут, слід зазначити, 
публічна підтримка гіпотетичного російського вторгнення є доволі 
низькою, а кількість охочих приєднатися до Росії не перевищує 
16% у Харківській області й 7% в Одеській [19].  

Саме тому всі спроби російських спецслужб підняти «всена-
родне повстання» у реґіоні супроти вигаданої ними «фашистської 
хунти» у Києві завершилися невдачею. Лише на Донбасі за допо-
могою величезної кількості найманців та перекинутої через кордон 
зброї їм до певної міри вдалося реалізувати свій диверсійний план, 
проте й тут командири бойовиків (відставні або й чинні офіцери 
російських спецcлужб) не приховують розчарування й роздрату-
вання несподівано низькою підтримкою їх місцевим населенням. 

Путінське керівництво, схоже, стало жертвою власної пропа-
ґанди, повіривши в те, що росіяни та українці – це «майже один на-
род», що все населення «Новоросії» тільки й чекає на визволення 
від «нацистського уряду» і що возз’єднання із матінкою-Росією є 
потаємною мрією ледь не кожного «новороса». Як дотепно заува-
жила з цього приводу російська журналістка Юлія Латиніна, надто 
багато радників переконувало Путіна, що «тут лише кинь сірника – 
і все запалає». А тим часом «кинули сірника – не палає. Шипить, 
димить, – а не палає» [34]. 

Назагал на Південному Сході й особливо на Донбасі переважає 
байдужість та готовість прийняти будь-яку владу, здатну забезпечити 
відносну стабільність і мінімальний добробут. На Донбасі такі настрої 
поділяє абсолютна більшість населення, в інших областях – відносна. 
Вони не довіряють Москві, але й так само не довіряють Києву. Вони 
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не жалкують за Януковичем, але й не почувають власної відповідаль-
ності за те, що двічі приводили його до влади [19]. (Ре)інтеґрація та-
кого населення в український політичний простір вимагатиме вели-
чезних зусиль, ресурсів, уміння і часу. Реалізація європейського прин-
ципу субсидіарності, тобто передачі місцевим органам влади макси-
мально можливих посильних для них повноважень разом із відповід-
ною частиною бюджету, може стати важливим елементом реінтеґра-
ції реґіонів та розкриття їхнього соціально-економічного й культурно-
го потенціалу, – за умови збереження, звісно, єдиного правового поля 
та жорстких наглядових функцій за центральним урядом [17]. Досвід 
Латвії та Естонії показує, що така інтеґрація прорадянського та/або 
проросійського населення до національних проєвропейських сус-
пільств у принципі можлива, хоча й не видається легкою. 

Росія, скоріш за все, відмовилася від військової окупації «Но-
воросії» за прикладом Криму, проте не відмовилася ані від усебі-
чної підтримки бойовиків на Донбасі, ані від усіх інших важелів 
тиску на Україну – політичних, економічних, аґентурно-підривних 
та пропаґандистських. Сам факт існування незалежної України є 
вкрай дискомфортним для більшості росіян, оскільки ставить під 
сумнів саму їхню досі незмодернізовану імперську ідентичність. 
Але ще більш дискомфортною для російських еліт є візія України 
успішної, європейської, модернізованої, – України, де мільйони ет-
нічних росіян жувуть краще, вільніше й демократичніше, ніж у 
авторитарній Росії [35]. Така Україна може стати, крім усього ін-
шого, ще й добрим прикладом того, як демократична унітарна дер-
жава здатна куди повніше й успішніше реалізувати принципи де-
централізації та субсидіарності, аніж авторитарна квазіфедерація, 
що нею формально вважається путінська Росія. 
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Артем Курас 
  

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ:  
ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ПАРАДИГМИ 

 
Охарактеризовано процес розбудови Збройних сил незалежної 

України, розкрито стан військово-промислового комплексу нашої 
держави, наявні і потенційні загрози у військовій сфері; проаналі-
зовано готовність країни до збройного конфлікту, нормативно-
правову базу у військовій сфері; визначено політичні чинники, які 
ослаблюють як обороноздатність країни, так і рівень її націо-
нальної безпеки. 

Ключові слова: національна безпека, Збройні сили України, 
військовий конфлікт. 
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Kuras A. National security of Ukraine: military and politikal 
aspects. The process of building the Armed Forces of Ukraine’s 
independence the analyzed, state of military-industrial complex of our 
country, existing and potential threats in the military field the expended; 
the readiness of the country to the armed conflict, the regulatory 
framework in the field military the analyzed; the political factors that 
weaken the defense of the country as well and the level of national 
security the defined. The issues of the regionalism processes activization 
in Ukraine and its influence on the unity of the country are analyzed. 
Besides, the author underlines that the issues of regional identity are 
becoming important in terms of any country development, thus, it should 
attract the attention of the experts and politicians as well.   

Key words: national security, the Armed Forces of Ukraine, 
military conflict. 

 
Кінець 2013 – початок 2014 рр. – надзвичайно складний період 

для молодої Української держави, який ознаменувався черговими 
викликами для національної безпеки країни. Революційні події 
цього періоду привели до трансформації повноважень інститутів 
державної влади, повернення до Конституції 2004 р., формування 
незаконних військових формувань, ослаблення впливу центру на 
окремі області, що виявляється у відмові виконувати рішення Уря-
ду та Верховної Ради України, боротьби політичних еліт тощо. По-
над те, не визнаючи легітимність нової Української влади, Ро-
сійська Федерація направила війська на Кримський півострів, що 
може призвести до початку Російсько-Української війни. 

Зважаючи на вищесказане, на сьогодні особливої актуальності 
набуває комплекс проблем, пов’язаних із рівнем національної безпе-
ки України. Особливе зацікавлення не тільки науковців, але й ши-
рокого кола громадянства викликає проблема готовності Збройних 
сил України до масштабних військових дій.  

Окреслене коло питань спричинило широкі дискусії серед різ-
них шкіл безпекознавства. Джерельну основу статті становлять зако-
ни України «Про Військову службу правопорядку в Збройних силах 
України» [1], «Про державний кордон України» [2], «Про Державну 
прикордонну службу України» [3], «Про Збройні сили України» [4], 
«Про оборону України» [5], «Про основи національної безпеки Ук-
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раїни» [6], «Про Раду національної безпеки і оборони України» [7], 
«Про розвідувальні органи України» [8], «Про Службу безпеки Ук-
раїни» [9], Постанова Кабінету Міністрів України «Про прикордон-
ний режим» [10], Стратегія національної безпеки України [11], Указ 
Президента України «Про Воєнну доктрину України» [12].  

Основна мета статті – проаналізувати військово-політичні 
аспекти національної безпеки України в історичній ретроспективі. 

Розташування України у географічному центрі Європи робить її 
об’єктом постійних воєнних загроз як локального, так і світового ха-
рактеру. Ситуацію ускладнюють суперництво в політичній, еконо-
мічній і військовій сферах між існуючими і виникаючими центрами 
сили на континенті, потенційні вогнища напруженості, збройні кон-
флікти на регіональному рівні, наявність у мирний час у ряді держав 
значних збройних сил, а також ядерної зброї.  

У Законі України «Про основи національної безпеки України» 
визначено наявні і потенційні загрози у військовій сфері, якими 
стали: 1. Поширення зброї масового ураження і засобів її доставки; 
2. Недостатня ефективність наявних структур і механізмів; 3. Га-
рантування міжнародної безпеки та глобальної стабільності; 
4. Можливість втягування України в регіональні збройні конфлікти 
чи у протистояння з іншими державами; 5. Нарощування іншими 
державами поблизу кордонів України угруповань військ та оз-
броєнь, які порушують співвідношення сил, що склалося; 6. Небез-
печне зниження рівня забезпечення військовою та спеціальною 
технікою та озброєнням нового покоління Збройних сил України, 
інших військових формувань, що загрожує зниженням їх боєзда-
тності; 7. Повільність у здійсненні та недостатнє фінансове забез-
печення програм реформування Воєнної організації та оборонно-
промислового комплексу України; 8. Накопичення кількості заста-
рілої та непотрібної для Збройних сил України військової техніки, 
озброєння, вибухових речовин; 9. Незавершеність договірно-пра-
вового оформлення і недостатнє облаштування державного кордо-
ну України; 10. Незадовільний рівень соціального захисту військо-
вослужбовців, громадян, звільнених з військової служби, та членів 
їхніх сімей [13].  

Серед окреслених факторів потенційних загроз у військовій 
сфері на сьогодні чи не найбільшу небезпеку становить «недо-
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статня ефективність існуючих структур і механізмів». Ще у 1991 р. 
Верховна Рада України підпорядкувала собі «всі військові форму-
вання, що дислокуються на території республіки» [14], та започа-
ткувала створення Міністерства оборони та, відповідно, Збройних 
сил. Перші спроби реформування колишньої Радянської Армії по-
лягали переважно в безсистемному скороченні за відсутності чіт-
кого стратегічного бачення майбутньої моделі національного 
війська. Масштаби скорочення були безпрецедентними: за п’ять 
років звільнено 410 тис. військовослужбовців, розформовано 3500 
військових структур [15, c.57].  

Водночас наголосимо, що на стан воєнної безпеки країни у 
цей період негативно впливала нестійкість функціонування вітчиз-
няної економіки та зниження науково-технічного потенціалу. Осо-
бливо небезпечним стало катастрофічне зниження рівня ВВП. Еко-
номічний фундамент системи воєнної безпеки країни підривався 
також невизначеністю характеру взаємин власників підприємств 
різних форм власності з елементами цієї системи [16, c.214]. У кри-
тичному стані перебував виробничо-технологічний потенціал обо-
ронної промисловості. Відсутність фінансування фактично блоку-
вало створення зброї нового покоління [15, c.59–65].  

Аналіз нормативно-правових актів вищих органів влади пока-
зує, що гарантування національної безпеки держави відбувалося на 
вкрай низькому рівні [17, c.150–156].  

Тільки після затвердження Державної програми будівництва 
та розвитку Збройних сил України до 2005 р. розпочався сис-
темний процес створення Збройних сил. У цей же період продо-
вжилися скорочення чисельності Збройних сил України. Наприкін-
ці 1997 р. відповідно до затвердженої Указом Президента України 
від 20 січня 1997 р. Державної програми будівництва та розвитку 
Збройних сил України чисельність армії була скорочена на 24 530 
осіб [15, c.146]. У 1998 р. постановою Кабінету Міністрів України 
від 22 грудня чисельність військовослужбовців збережено на рівні 
320 тис. осіб [15, c.146]. Наприкінці 2000 р. Збройні сили України 
скоротили свою чисельність до 350 тисяч осіб у складі трьох опе-
ративних командувань, п’яти армійських, двох авіаційних корпусів 
та трьох корпусів ППО [15, c.146].  
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Фахівці відзначають, що у цей період воєнна безпека держави 
перебувала у вкрай незадовільному стані. «Незважаючи на ці за-
ходи, в СВ України на 1999 р. зберігалася громіздка й витратна сис-
тема керування, успадкована від Радянської Армії. За чисельності 
понад 154 тис. чол. у них було 5 штабів корпусів і 12 бойових ди-
візій... До корпусів у СВ України входила така сама кількість осо-
бового складу, як і у західних дивізіях, дивізіях – як у бригадах. Боє-
здатність українських дивізій скороченого складу була низькою. 
Наявність у СВ такої великої кількості «карликових» корпусів і ди-
візій пояснювалася критиками впливом генеральського «лобі» для 
збереження максимальної кількості генеральських посад» [18, c.23]. 

Надалі пріоритетним напрямом розвитку Збройних сил Ук-
раїни стала розробка програм, які б максимально відповідали ви-
могам сучасної збройної боротьби (Державної програми розвитку 
Збройних сил на 2006 – 2011 рр.) [19]. Вона визначила нові терміни 
завершення переходу на контрактний спосіб комплектування – 
2010 р., замість 2015 р. [19, c.3]. Державна програма розвитку 
Збройних Сил на 2006 – 2011 рр. змушує констатувати: 1. Практи-
чно зупинилися процеси надходження до ЗС України нових та мо-
дернізованих зразків ОВТ; 2. Заходи бойової підготовки ЗС Ук-
раїни не виконані в повному обсязі, що не дозволило досягти за-
планованих показників підвищення рівня готовності ЗС до вико-
нання завдань за призначенням; 3. Зупинено процеси відновлення 
непорушних запасів, реформування арсеналів, баз і складів, на 
яких зберігаються надлишкове та непридатне для використання оз-
броєння та військове майно; 4. Не досягнуто встановлених показ-
ників укомп-лектованості ЗС військовослужбовцями за контрак-
том; 5. Не дотримано однієї із головних вимог успішного переходу 
ЗС на професійну основу – забезпечення військовослужбовців жит-
лом; 6. Зменшено темпи передачі функцій з квартирно-експлуата-
ційного, речового та інших видів забезпечення цивільним структу-
рам; 7. Не вдалося позбавити ЗС від тягаря збереження надлишко-
вого майна, непридатних ракет і боєприпасів у запланований пе-
ріод; 8. Уповільнені темпи впровадження Єдиної автоматизованої 
системи управління Збройними силами, стаціонарних і мобільних 
цифрових інтегрованих мереж зв’язку [20, c.144]. 
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Важливим етапом для Збройних сил України став 2010 р. За 
його підсумками дано чіткі відповіді на критично важливі питання 
стосовно: оцінки безпекового середовища та тенденцій його розви-
тку на період до 2025 р.; майбутніх викликів і загроз національній 
безпеці України; національних інтересів у сфері безпеки і оборони; 
необхідних заходів захисту національних інтересів у сфері безпеки 
і оборони; визначення необхідних оборонних спроможностей захи-
сту національних інтересів. 

Враховуючи можливі шляхи розвитку подій, можна виділити 
три умовні варіанти залучання Збройних сил України для упере-
дження зовнішнього збройного нападу та гарантування національної 
безпеки держави. Перший – відбиття агресії західних країн, які ме-
жують із Україною. Такий варіант, відзначає В. Ліпкан, можливий за 
умови посилення силового протистояння Росії та НАТО. У такому 
разі Збройні сили України матимуть справу із об’єднаною військо-
вою силою євроатлантичної спільноти, яка має змогу вести війни 
шостого покоління з використанням високоточної зброї та новітніх 
технологій [16, c.250].  

Другий варіант, як показав час, найвірогідніший – це відбиття 
збройного нападу Росії. За кількісними та якісними показниками 
російська армія має переваги над українською. Маючи на оз-
броєнні стратегічні та тактичні системи ядерної зброї і визначивши 
можливість їх застосування у звичайному збройному конфлікті, 
Росія не може програти війну.  

Третій варіант виключає вплив Збройних сил України на роз-
виток подій, якщо Росія та НАТО спробують вдатися до «з’ясуван-
ня відносин» на нейтральній території. Для цієї ролі найкраще під-
ходить країна-буфер, що має для цього всі необхідні умови: ро-
сійську військово-морську базу на своїй території (будь-яка прово-
кація збройного нападу на російську військово-морську базу може 
призвести до розгортання збройних дій на території України); 
самопроголошений нейтралітет, населення, одна частина якого 
спрямована на Захід, інша – на Схід; вищі законодавчі та виконавчі 
органи держави, які конкурують між собою у визначенні зов-
нішньополітичних пріоритетів, наявність сильних регіональних 
еліт, які проводять самостійну, подеколи таку, що суперечить дер-
жавній, політику тощо [16, c.250–251]. 
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Однак воєнній безпеці України загрожують не тільки зовнішні 
фактори, але й внутрішні. Крім хронічного недофінансування, помі-
чаємо також системні прорахунки в підходах до розроблення Дер-
жавної програми розвитку озброєння та військової техніки на період 
до 2015 року. Для гарантування національної безпеки України не-
обхідні розробка і послідовне проведення реалістичного військово-
політичного курсу, підвищення рівня соціально-економічного роз-
витку, зміцнення воєнної організації держави, виходячи з військових 
погроз її національним інтересам, визначення і використання най-
більш ефективних можливих форм і способів їх нейтралізації.  

Завершуючи огляд досліджуваної проблеми, важливо наголо-
сити на політичній складовій, адже головні виклики для національ-
ної безпеки України мають переважно внутрішній характер. Вва-
жаємо, що першою і найгострішою загрозою внутрішньополіти-
чного характеру стала відсутність внутрішньої консолідації – полі-
тикуму, влади та суспільства. Передусім помітне розшарування 
суспільства та його поділ з багатьма ознаками: регіональними, по-
літичними, майновими, мовними, конфесійно-релігійними тощо.  

Як свідчать результати соціологічних опитувань, є кілька осно-
вних проблем, у розумінні та оцінці яких між жителями різних ре-
гіонів країни спостерігаються суттєві розбіжності. До них, як прави-
ло, належать: оцінки певних подій і явищ в історії України (зокрема, 
діяльності ОУН-УПА), так зване «мовне питання» (про стан захисту 
української/російської мови і статус російської мови в Україні), 
«церковне питання» (що охоплює проблеми як міжконфесійних від-
носин, так і створення Єдиної помісної православної церкви), про-
блема зовнішньополітичних орієнтацій громадян (насамперед, пи-
тання приєднання України до НАТО). Під час президентських кам-
паній 2004 – 2010 рр. р. до цього переліку потрапили проблеми 
«регіонів-донорів і регіонів-реципієнтів» і федералізації України.  

Значно гірша ситуація із консолідацією українського полі-
тикуму. Політична боротьба в Україні перетворилася, фактично, на 
недобросовісну політичну конкуренцію, метою якої є політичне 
знищення опонентів і здобуття влади будь-яким способом. У вітчи-
зняних реаліях боротьба за владу є фактично боротьбою за доступ 
до розподілу ресурсів, великою мірою – за власну користь уча-
сників цієї боротьби. 
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На сьогодні яскраво помітні декілька видів політичних кон-
фліктів в Україні, що суттєво впливають на стан національної без-
пеки держави: між гілками влади, у т.ч. у процесі становлення 
інституту президентства; внутрішньопарламентський; між політи-
чними лідерами; між партіями; усередині державно-адміністратив-
ного апарату. Складність ситуації полягає в тому, що всі ці полі-
тичні конфлікти накладаються один на одного. 

Актуальною причиною конфлікту всередині державно-адміні-
стративного апарату в Україні на сьогодні є управлінська криза. За-
міна управлінців середньої ланки представниками нової політичної 
команди призвела до некерованості на місцях і в багатьох централь-
них органах влади. В органи влади приходять представники фінан-
сово-промислових груп і особи, пов’язані з кримінальними угру-
пованнями, котрі діють у своїх власних інтересах. Усе це призвело 
до втрати авторитету державної служби й органів державної влади.  

Ситуація ускладнюється невизначеністю національних інтере-
сів, надмірністю бюрократичного апарату, а також неефективністю 
державного управління. Понад те, політичні сили не усвідомлюють 
потреби збільшення фінансування Збройних сил – головного га-
ранта національної безпеки України.  

Наголошу, що слабкість демократичних інститутів України – 
ще одна проблема внутрішньополітичного розвитку Української 
держави, що ослаблює рівень національної безпеки. Найбільшою 
загрозою у цій сфері є слабкість українського парламентаризму, 
яка виявляється насамперед у різних формах непарламентської по-
літичної конкуренції в Парламенті.  

До виявів слабкості демократичних інститутів можна також 
віднести невідповідність політичних партій їх призначенню. Ни-
нішні політичні партії України, за невеликим винятком – фактично 
виборчі проекти, мета яких – здобуття влади, а не просування 
інтересів тієї чи іншої суспільної групи та пошук суспільного 
консенсусу.  

Таким чином, сьогодні яскраво помітна низка дестабілізуючих 
чинників, які суттєво ослаблюють рівень національної безпеки Ук-
раїнської держави. Набуває реальних ознак загроза виникнення 
внутрішнього конфлікту, спричиненого зростанням розриву між 
елітою та суспільством, масовим зубожінням громадян, втратою 
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довіри до влади. Як влада, так і опозиція неспроможні ефективно 
протидіяти цим тенденціям, а іноді зацікавлені у збереженні таких 
тенденцій, як аргумент у боротьбі з політичними опонентами. Про-
тести на економічному підґрунті за умови розпалювання українсь-
кими політиками наявних суперечностей і цілеспрямованого зовні-
шнього впливу можуть перерости в сепаратистські заворушення1. 
Крім відомих проблем Криму, зростають ризики дестабілізації си-
туації на Південному Сході та в окремих західних регіонах Ук-
раїни, де до чинників різкого економічного спаду, цілеспрямова-
ного маніпулювання суспільною свідомістю, провокаційних дій де-
структивних політичних сил додається криміналізація враженого 
кризою суспільства.  

Аналіз стану законодавчої бази і практичних дій державних 
органів і громадських організацій у питаннях гарантування воєнної 
безпеки, нинішнього соціально-політичного і економічного стану 
України дозволяє стверджувати, що на сьогодні необхідна глибока 
перебудова системи гарантування воєнної безпеки України, котра 
ґрунтуватиметься на удосконаленні як законодавчої бази України, 
так і практичної діяльності органів державної влади і громадських 
організацій. 

На сьогодні у сфері національної безпеки, крім спільних гло-
бальних загроз, найбільш гострими для України є питання базуван-
ня Чорноморського Флоту Російської Федерації у Криму, деліміта-
ція кордонів в Азово-Чорноморському басейні, розбіжності у від-
носинах з Румунією стосовно лінії кордону по р. Дунай2. Шляхи їх 
вирішення значною мірою перетинаються з геополітичними (від-
носини з ЄС та Росією) та економічними (підтримка вигідних для 
України проектів або її участі в них) питаннями, що вимагає від 
України дотримання балансу інтересів у відносинах з партнерами, 
наявності у держави чіткої стратегії і пріоритетів розвитку. 

Події останніх місяців в Україні, починаючи з 21 листопада 
2013 року і до теперішнього часу, ще раз довели правомірність тієї 
аксіоматичної істини, що тільки ефективні та існуючі як факти-
чний політичний актор державні інституції й механізми можуть 

                                                 
1 Станом на січень 2014 р. 
2 Робота відтворює події до анексії Криму 
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принести користь як конкретному громадянину, так і суспільству, 
країні загалом. При всьому цьому необхідно на тлі відвертого ек-
стремізму й насилля, які, на жаль, стали буденною реальністю 
нашого життя, окремо наголосити та підкреслити недопустимість 
розпаду і демонтажу функцій держави як таких, переродження 
держінституцій на інструмент ведення громадянської війни. 
 
_______________________________ 
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Любов Непоп 
 

ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО 
РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 
У статті аналізується політика Європейського Союзу щодо 

розвитку громадянського суспільства та її відповідність політо-
логічній теорії. Автор досліджує, наскільки реальні форми діалогу 
між євроінституціями та громадянським суспільством відпові-
дають меті подальшої розбудови демократії в ЄС. Окрема увага 
приділена питанню спільної відповідальності громадянського сус-
пільства та владних структур за демократичний розвиток дер-
жави. Крім того, проаналізовано політику ЄС щодо громадянсь-
кого суспільства в аспекті її міжнародної легітимізації. Показано 
також важливість європейського досвіду в контексті розбудови 
української державності на сучасному етапі. 

Ключові слова: громадянське суспільство, Європейський Союз, 
демократія. 
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Nepop L. European Union’s Politics of civil societydevelopment. 
The article analyzes the European Union’s policy in developing civil 
society and its conformity with the theory of political science. The 
author studies how existing forms of the dialogue between the European 
institutions and civil society meet the goal of further building 
democracy in the EU. The article pays a special attention to the 
common responsibility of the civil society and the governing bodies for 
the democratic development of the state. The author also analyzes the 
EU’s civil society policy with regard to its international legitimization. 
The article also shows the importance of the European experience in 
developing Ukrainian state at current stage. 

Key words: civil society, the European Union, democracy.  
 
Історія розвитку країн Європи засвідчує, що цивілізаційний 

прогрес значною мірою визначався і надалі визначається такими 
критеріями, як демократія та громадянське суспільство, а також 
функціонування вільної, соціальної та правової держави. Історія 
становлення європейської цивілізації переконливо доводить, що 
без існування та розвитку громадянського суспільства соціальний 
прогрес та ефективний розвиток держави значно ускладнюються 
або взагалі унеможливлюються.  

Зміцнення цих складових визначає і цивілізаційну спрямова-
ність та перспективу подальшого суспільного поступу України. 
Враховуючи зафіксований у статті 11 Закону України «Про засади 
внутрішньої і зовнішньої політики» від 2010 року курс на забезпе-
чення інтеграції в європейський політичний, економічний, право-
вий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі, а 
також беручи до уваги підписання 21 березня 2014 року політичної 
частини Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом, Україна 
де-факто обрала для себе континентально-європейську модель роз-
витку громадянського суспільства і орієнтована на стандарти та 
принципи його функціонування в Європейському Союзі. 

Громадянське суспільство належить до основоположних цінно-
стей Європейського Союзу і розглядається як одна з ключових засад 
функціонування демократії. У грудні 2007 року було підписано Лі-
сабонський договір, який набув чинності з 1 грудня 2009 року і став 
базовим документом, що визначає основи функціонування Євро-
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пейського Союзу. Метою цього документа було зробити Євросоюз 
ще більш демократичним, ефективним та здатним краще відпові-
дати на сучасні виклики та загрози глобального світу. Серед клю-
чових нововведень, запроваджених Лісабонським договором, стало 
створення постійної посади президента Європейської ради та посади 
Високого представника ЄС у закордонних справах та безпековій по-
літиці, заснування загальноєвропейської дипломатичної служби (Єв-
ропейської служби зовнішньої діяльності), зміна процедури голосу-
вання в Раді Європейського Союзу, збільшення повноважень Євро-
пейського Парламенту та запровадження так званої Ініціативи євро-
пейських громадян – механізму, через який громадяни ЄС отримали 
можливість ініціювати винесення на розгляд інституцій ЄС питань, 
що мають суспільний інтерес. 

Як зазначено в статті 2 Розділу І «Загальні положення» консо-
лідованих версій Договору про Європейський Союзу та Договору 
про функціонування Європейського Союзу (далі – Лісабонський 
договір), «Союз засновано на цінностях поваги до людської гідно-
сті, свободи, демократії, рівності, верховенства права та поваги до 
прав людини, зокрема осіб, що належать до меншин. Ці цінності є 
спільними для всіх держав-членів у суспільстві, де панує плюра-
лізм, недискримінація, толерантність, правосуддя, солідарність та 
рівність жінок і чоловіків» [1, с. 22]. Саме такий підхід до суспіль-
ного життя є надзвичайно актуальним в Україні. Так, на думку ук-
раїнського політолога Ф. Рудича, «Держава після прийняття Кон-
ституції України й становлення владних структур повинна довести, 
що вона спроможна здійснювати результативну соціальну політи-
ку, створити відповідні умови розвитку громадянського суспіль-
ства» [2, с. 147]. При цьому Ф. Рудич вважає, що громадянське сус-
пільство є основою держави, а його становлення відбувається в 
тісному зв’язку зі становленням правової, соціальної, демократи-
чної держави. «Громадянське суспільство – суспільство зрілих гро-
мадян із високим рівнем економічної, соціальної, духовної, політи-
чної культури, яке спільно з державою утворює розвинені правові 
відносини. Це суспільство вільних громадян, яке вільне від держа-
ви, але взаємодіє з нею заради спільного блага. Сутність громадян-
ського суспільства полягає в забезпеченні законних прав людини» 
[3, с. 14]. Виходячи з цього розуміння, можна констатувати, що 
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функціонування Європейського Союзу на основі принципів грома-
дянського суспільства забезпечене на законодавчому рівні.  

Підходи до розбудови громадянського суспільства безпосе-
редньо регулюються через положення Хартії основоположних прав 
Європейського Союзу, а також у рамках реалізації політики ЄС у 
сфері юстиції, внутрішніх справ та громадянства. Водночас і під час 
вироблення підходів до інших політик Євросоюзу, чи то йдеться про 
промислову політику, чи про науково-технічне співробітництво, єв-
ропейські інституції виходять з того, що засади їхньої реалізації 
повинні відповідати загальним засадам забезпечення прав людини і 
гарантування дотримання принципів вільного функціонування гро-
мадянського суспільства та взаємодії з ним. Таким чином, діалог 
громадянського суспільства з державою заради досягнення спільно-
го блага перетворено в Європейському Союзі на засадничий прин-
цип його функціонування. Завдяки цьому забезпечується зв’язок між 
громадянином і державою, створюються передумови для залучення 
суспільства до процесу ухвалення рішення, з одного боку, і транспа-
рентності дій влади, з іншого.  

Для успішного втілення цієї політики у 2010 році в рамках 
формування першого складу Європейської комісії, створеної відпо-
відно до вимог Лісабонського договору, було запроваджено посаду 
віце-президента ЄК, комісара ЄС з питань юстиції, фундаменталь-
них прав та громадянства, яку обійняла Вів’єн Редінг. До сфери ком-
петенції діючого під керівництвом В. Редінг Генерального ди-
ректорату «Юстиція» увійшли питання цивільного, кримінального 
та комерційного права, захисту прав споживачів, свободи пересуван-
ня громадян ЄС, а також антидискримінаційного законодавства. При 
цьому ключовим завданням було визначено створення загально-
європейського простору юстиції, що дозволило б усім громадянам 
ЄС почуватися вільно і впевнено, незалежно від того, в якій з дер-
жав-членів вони перебувають чи працюють. Єдиний простір юстиції 
мав стати важливим доповнюючим елементом до єдиного економі-
чного простору, створивши у такий спосіб передумови для повно-
цінного функціонування громадянського суспільства на всій терито-
рії Європейського Союзу на спільних правових та ціннісних засадах. 

 З 2010 року в рамках розбудови нової політики в сфері юстиції 
було реалізовано понад 50 ініціатив, які умовно розділяються 
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Європейською комісією на три напрями: «Юстиція за права лю-
дини», «Юстиція для зростання» та «Юстиція для безпеки і стабіль-
ності». У рамках першого напряму головна увага була приділена 
формуванню єдиного правового поля в Європейському Союзі, яке б 
гарантувало мінімальний рівень процесуальних стандартів у рамках 
здійснення кримінального впровадження з тим, щоб права як 
жертви, так і підозрюваної чи звинуваченої особи були повністю до-
тримані. Увага приділяється і захисту прав споживачів, зокрема в 
контексті здійснення покупок в інших країнах-членах ЄС, у тому чи-
слі через мережу Інтернет, а також в рамках подорожей за межі вла-
сної країни як у контексті гарантування прав у випадку банкрутства 
фірми, через яку здійснювалося замовлення подорожі, так і з точки 
зору забезпечення консульського захисту громадян країн-членів ЄС. 
«Юстиція для зростання» – напрям, спрямований на зміцнення пра-
вових засад функціонування ЄС, які б гарантували привабливий ін-
вестиційний клімат та юридичну надійність для ведення бізнесу, 
включно з уніфікацією національних дозвільних процедур для ве-
дення бізнесу, забезпеченням визнання дозвільних документів в ЄС 
незалежно від того, в якій країні-члені вони були видані, а також 
створенням уніфікованої системи захисту персональних даних у 
Євросоюзі. Останній напрям – «Юстиція для безпеки і стабільності» 
фокусується на гармонізації кримінального судочинства в країнах-
членах Євросоюзу.  

Спільним завданням усіх цих трьох напрямів є формування 
максимально чітких, прозорих і заснованих на повазі до прав лю-
дини правил, які б максимально регулювали взаємовідносини дер-
жави і громадянина, гарантуючи розвиток незалежного громадянсь-
кого суспільства та його активну взаємодію з державою. При цьому 
така взаємодія розглядається Європейським Союзом як основа для 
легітимізації рішень, що ухвалюються на загальноєвропейському 
рівні. Як зазначає І. Танасеску в своєму дослідженні «Європейська 
комісія та Гупи інтересів»,у рамках проведення такого роду кон-
сультацій важливо забезпечити, щоб «участь усіх зацікавлених сто-
рін не обмежувалася дискусією заради дискусії, а щоб за нею йшло 
ухвалення рішення, обов’язкового для всіх. Результат, навіть якщо з 
ним не всі погоджуються,… викличе меншу протидію, ніж рішення, 
ухвалене без консультацій» [4, с. 20].  
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Таким чином, у процесі саморозвитку соціуму громадянське сус-
пільство відіграє ще й своєрідну стабілізуючу роль. Саме громадянські 
структури покликані визначити норми, що здатні подолати руйнівні по-
тенції боротьби різноманітних сил та спрямувати в позитивне, творче 
русло. Хаос у вигляді нескінченних протиріч ніколи не зміг би еволю-
ціонувати у порядок та забезпечити таким способом саморозвиток сис-
теми, якщо б ці протиріччя мали безвихідний та непримиримий хара-
ктер. Суспільство, що має громадянську організацію, повинне само-
стійно, незалежно від держави, власними засобами примушувати окре-
мого індивіда виконувати загальноприйняті норми [5, с. 22–23]. 

Загалом, постійно перебуваючи на порядку денному європейсь-
ких інституцій, питання взаємодії між виконавчою і законодавчої 
владою Євросоюзу та громадянським суспільством вперше офіційно 
знайшло своє відображення в політичному документі Єврокомісії 
від 1992 року «Відкритий та структурований діалог між Комісією та 
зацікавленими групами». Після низки консультацій щодо можливих 
форм налагодження такого постійного діалогу між євроінституціями 
та громадянським суспільством ця ініціатива набула свого розвитку 
через започаткування службами Єврокомісії консультацій із суспіль-
ством за конкретними напрямами політик Євросоюзу.  

У 2008 році був створений реєстр зацікавлених сторін-учасни-
ків таких консультацій. У 2011 році йому на заміну прийшов діючий 
до цього часу Спільний реєстр прозорості (Joint Transparency Re-
gister), який, на відміну від попереднього, включає не лише перелік 
фірм-лобістів, а й містить інформацію щодо юридичних фірм, не-
урядових організацій, дослідницьких інститутів та інших організа-
цій або осіб, які залучені до процесу впливу на прийняття рішень в 
рамках Європейського Союзу [6]. Створення такого публічного 
реєстру мало на меті, з одного боку, заохотити громадянське сус-
пільство до активної участі в процесі формування рішень, а з іншого 
– забезпечити прозорість цього процесу. Таким чином, було гаран-
товано ще один важливий елемент функціонування громадянського 
суспільства в демократичному суспільстві – підзвітність та транспа-
рентність дій у контексті ухвалення рішень, що є також необхідною 
складовою їхньої легітимізації.  

Відповідно до нових вимог Спільний Реєстр прозорості мі-
стить інформацію щодо кількості осіб, які працюють у тій чи іншій 
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фірмі/організації/установі, яка займається лобістською діяльністю 
сфери їхнього інтересу, інформацію щодо фінансування їхньої 
діяльності. Зареєструвавшись у Реєстрі, відповідна організація 
автоматично бере на себе зобов’язання щодо дотримання Спіль-
ного кодексу поведінки [7], який, серед іншого, передбачає ви-
могу до організацій під час здійснення своєї діяльності завжди 
ідентифікувати себе та не здобувати інформацію шахрайськими 
методами, а також запроваджує механізм, через який можливе 
оскарження діяльності організації, якщо вона порушує положен-
ня Кодексу. За оцінкою віце-президента Європейської комісії з 
питань внутрішньо-інституційних відносин М. Шевчовича [8], 
функціонування такого Реєстру та вимоги щодо дотримання від-
повідного Кодексу поведінки є важливими з точки зору дотри-
мання прозорості політичного процесу в Європейському Союзі. 
З метою контролю за дотриманням вимог ведення Спільного 
реєстру Європейський парламент та Європейська комісія у 2012 
році оприлюднили перший, а у 2013 році – другий звіт про його 
функціонування. Обидва звіти визнали корисність такого фор-
мату взаємодії європейських інституції з громадянським сус-
пільством та його ефективність з точки зору створення додатко-
вих механізмів забезпечення прозорості такого діалогу.  

Іншою формою діалогу між євроінституціями та громадянсь-
ким суспільством залишається діяльність Контактної групи 
(Liaison Group), створеної відповідно до рішення Європейського 
економічного та соціального комітету (ЄЕСК), ухваленого в люто-
му 2004 року. Співголовами групи є Президент ЄЕСК та пред-
ставник громадянського суспільства. Головним завданням групи є 
забезпечення взаємодії Комітету з громадськими організаціями для 
визначення пріоритетних питань діяльності та вироблення скоор-
динованого підходу для досягнення очікуваного результату. 

Існує також окрема Контактна група неурядових організацій 
(The NGO Contact Group), більше відома як Контактна група грома-
дянського суспільства ЄС. Зазначена група об’єднує учасників за 8 
ключовими секторальними напрямами: культура, довкілля, освіта, 
розвиток, права людини, охорона здоров’я, соціальні та гендерні 
питання. Група включає в себе представників провідних НУО в 
країнах-членах ЄС, створюючи таким способом майданчик для 
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вироблення загальноєвропейського підходу в контексті просування 
ініціатив у згаданих вище секторах. 

Крім того, Лісабонським договором ЄС від 2009 року перед-
бачено право громадян на так звану Ініціативу європейських гро-
мадян (ІЄГ). Ідеться про право громадян виступати із законодав-
чою ініціативою шляхом збору щонайменше 1 мільйона підписів у 
принаймні 7 державах-членах ЄС із встановленим граничним по-
рогом кількості підписів для кожної окремої держави. У лютому 
2014 року на розгляд Європейського парламенту була передана 
перша така ініціатива, яка стосується забезпечення громадянам ЄС 
права на воду. Ініціатива «Право на воду» була започаткована  1 
квітня 2012 року, на її підтримку було зібрано 1 884 790 підписів 
громадян із 13 країн-членів ЄС. Відповідно до процедури розгляду 
підтримана Європарламентом ініціатива має бути опрацьована 
Європейською комісією, яка повинна підготувати проект рішення 
щодо необхідності розробки нових чи зміни існуючих законодав-
чих актів або ж надати обґрунтування відмови від реалізації ініціа-
тиви громадськості. Коментуючи ініціативу, віце-президент Євро-
комісії з питань внутрішньо-інституційних відносин М. Шефчович 
надав високу оцінку спільним зусиллям з успішного застосування 
амбітного інструменту громадянської демократії, наголосивши, що 
це є особливо важливим у рік виборів до Європарламенту, оскільки 
свідчить про можливість мобілізувати та мотивувати громадян, 
незважаючи на кордони.  

На думку експертів, важливим є той факт, що в контексті діало-
гу з громадськістю європейські інституції не віддають перевагу ор-
ганізаціям, що репрезентують громадянське суспільство, чи іншим 
групам інтересів. Єврокомісія розглядає як партнерів у рамках зазна-
чених консультацій усі «зацікавлені групи», що дає можливість охо-
пити максимально широкий спектр суспільства. Зрештою, такий під-
хід підтверджує тезу про те, що громадянське суспільство становить 
своєрідний соціальний простір, де люди взаємодіють як незалежні 
від держави індивіди. Що розвиненіше громадянське суспільство, то 
більше підстав для існування демократичних режимів [2, с. 103].  

Американські соціологи Р. Нісбет та П. Бергер, у свою чергу, 
підкреслювали особливе значення та важливість посередницьких 
структур: церкви, сім’ї, общини, добровільних об’єднань – як посе-
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редників між індивідом та державою. Вони пропонували політи-
чним інститутам усіляко захищати та допомагати посередницьким 
структурам та використовувати їх де тільки можливо [9].  

Продовжуючи тезу на підтримку самоорганізації громадянсько-
го суспільства, доктор політичних наук Г. Щедрова, у свою чергу, 
вважає, що становлення громадянського суспільства проявляється у 
формуванні його інститутів – політичних партій, громадських орга-
нізацій, груп інтересів, органів місцевого самоврядування, недер-
жавних ЗМІ тощо [5, с. 25]. Інститути громадянського суспільства 
мають на меті консолідувати суспільство; вони об’єднують людей, 
забезпечуючи їм можливість вільно реалізувати власні інтереси. 
Політизація деяких інститутів громадянського суспільства (церква, 
ЗМІ) зумовлена тим, що держава не забезпечує умов для їхнього 
нормального функціонування. Тому деякі інститути активно всту-
пають у політичний процес. В умовах розвинутого громадянського 
суспільства та правової держави кожен інститут виконує тільки 
йому притаманні функції.  

Таким чином, концепція налагодження постійного відкритого 
діалогу між владними структурами та громадянським суспільством 
в Європейському Союзі повністю відображає існуючий в політоло-
гії підхід до діалогу між державою та суспільством як основи де-
мократичного розвитку. При цьому прозорість такого діалогу по-
кликана запобігти як проявам корупції з боку влади, так і переби-
ранню тими чи іншими інститутами громадянського суспільства 
невластивих їм функцій, що є важливою передумовою стабільного 
державного розвитку та загальної підтримки заходів, що вжи-
ваються владними інституціями. Як відзначено у праці Б. Фінке 
«Участь громадянського суспільства в управлінні ЄС», підвищення 
ролі громадянського суспільства в Євросоюзі стало свого часу на-
слідком пошуку виходу з кризи легітимності ЄС. В умовах відсу-
тності консенсусу політики, бюрократи та академіки перемістили 
свою увагу на орієнтований внесок з боку громадян вимір демокра-
тичної легітимності, яка є результатом справжньої участі народу в 
управлінні [10]. Досвід імплементації зазначених підходів в Євро-
пейському Союзі є надзвичайно корисним і для України, особливо 
в сучасних реаліях. 
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Свого часу Ю. Хабермас зауважував, що нові структури грома-
дянського суспільства протистоять деспотизму абсолютизму, авто-
ритаризму, зазіханням держави на права людини й висувають на 
перший план гуманістичні умови та цінності, немеркантильне, висо-
кодуховне, моральне поводження, самосвідомість, самовизначення, 
волю і гідність окремої особистості [11, с. 225]. У цьому контексті 
слід виокремити роль і значення розбудови громадянського суспіль-
ства в Україні на європейських засадах «третього сектору» – нефор-
мальних, неурядових, некомерційних організацій. 

Водночас, як на цьому наголошують експерти та високопосадо-
вці Європейського Союзу, питання налагодження ефективної взає-
модії між державою та громадянським суспільством, окрім створен-
ня механізмів такого діалогу, вимагає також прискіпливої уваги до 
низки інших питань, які умовно можна назвати питаннями відпові-
дального ставлення до забезпечення такого діалогу. Йдеться, пере-
дусім, про необхідність дотримання з боку владних інституцій під 
час ухвалення рішень балансу між інтересами різних зацікавлених 
осіб та груп, про вимогу щодо гарантування захисту персональних 
даних, ефективності процесу ухвалення та імплементації рішень, 
запобігання проявам тиску в процесі ухвалення рішень тощо. 

Не можна забувати і про ще один аспект, який визначає ефек-
тивність функціонування громадянського суспільства, а саме – 
його здатність не лише сприяти ухваленню рішень на основі прин-
ципів прозорості та консультацій за участю представників різних 
груп інтересів, а й забезпечувати виконання таких рішень. Індика-
торами такої здатності є, з одного боку, спроможність громадянсь-
кого суспільства контролювати виконання ухвалених рішень влад-
ними інститутами, а з іншого – готовність суспільства сприйняти 
ухвалені рішення та продемонструвати належний рівень самоорга-
нізації для їхнього виконання.  

Одним із найбільш поширених інструментів впливу з боку 
громадянського суспільства на органи влади є громадський кон-
троль, який може здійснюватися шляхом публічної перевірки гро-
мадянами діяльності владних структур. Механізм контролю грома-
дянського суспільства за діяльністю органів влади є однією з форм 
здійснення народовладдя, інструментом захисту й забезпечення 
прав і свобод особистості, який проявляється в діяльності окремих 
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індивідів, їхніх колективних утворень у межах політико-правової 
системи [12]. Будучи інструментом громадської оцінки виконання 
органами влади й іншими підконтрольними об’єктами їхніх соціаль-
них завдань, такий контроль є невід’ємною складовою системи пуб-
лічного управління та незамінним чинником розвитку соціуму в 
умовах розбудови демократичної, соціальної, правової держави [13]. 
Основою для такого контролю є підзвітність органів державної ви-
конавчої влади органам державної законодавчої влади (парламентсь-
кий контроль) і недержавним структурам («третьому сектору» та 
ЗМІ). При цьому ефективне використання громадського контролю 
має сприяти утвердженню громадянського суспільства, в якому 
реально забезпечуються всі права та свободи людини і громадянина, 
а об’єктом контролю є органи влади. 

Громадський контроль над діяльністю органів державної вла-
ди може реалізовуватися з використанням різних механізмів впли-
ву суспільства на державу, таких як поширення інформації про 
діяльність органів державної влади в ЗМІ, проведення суспільного 
моніторингу та громадської експертизи діяльності органів держав-
ної влади, діяльність консультаційних рад при органах державної 
влади, взаємодія влади і суспільства через діяльність неурядових 
аналітичних центрів, громадське лобіювання тощо. Додаткові 
можливості для громадського контролю створює розвиток інфор-
маційно-комунікаційних технологій, що сприяють транспарентно-
сті політичного процесу, прямому залученню і участі громадян в 
обговоренні рішень, що плануються до ухвалення, поліпшенню 
якості формування громадської думки шляхом створення нового 
простору інформації та її осмислення. 

З метою полегшення контролю з боку громадянського суспіль-
ства за діяльністю ЄС Лісабонський договір встановив додаткові 
вимоги до європейських інституції щодо забезпечення відкритості, 
транспарентності та поширення інформації [14]. Стаття 10.3 цього 
договору визначає, що кожен громадянин ЄС має право брати 
участь у демократичному житті Євросоюзу і з цією метою рішення 
в ЄС мають ухвалюватися відкрито і максимально наближено до 
громадян. Стаття 11 зобов’язує інституції ЄС інформувати про 
свою роботу громадян ЄС та їхні представницькі організації і 
здійснювати публічне обговорення з ними усіх питань діяльності 
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Євросоюзу. Стаття 17.3 вимагає також підтримки регулярного 
діалогу з представниками церков та релігійних течій у ЄС. 

Для практичного втілення зазначених підходів у статтях 15 та 
16 Лісабонського діалогу закріплено вимогу до інституцій, органів, 
офісів та агентств ЄС забезпечувати проведення публічного обгово-
рення питань порядку денного їхньої діяльності. Для цього Європей-
ський Парламент (стаття 15.2) та Європейська рада (стаття 16.8) зо-
бов’язані проводити публічні зустрічі під час розгляду та голосуван-
ня проектів законодавчих актів. Крім того, Лісабонський договір ви-
знає за громадянами ЄС право на доступ до документації європейсь-
ких інституцій, дотримуючись визначеної для цього процедури.  

Усе це створює передумови для того, щоб кожен громадянин 
Європейського Союзу мав можливість долучитися до прийняття рі-
шень в ЄС, відчував свою причетність до цього процесу та можли-
вість впливу на кінцевий результат, а отже, і відповідальність за 
подальшу реалізацію ухвалених рішень.  

При цьому для успішного функціонування демократичної дер-
жави відповідальне ставлення суспільства до втілення ухвалених 
рішень є так само важливим, як і здатність громадськості контро-
лювати владні структури. Кожен член громадянського суспільства 
повинен відчувати і проявляти свою відповідальність за дотриман-
ня основоположних прав і свобод людини, а також за утвердження 
злагоди і взаємодопомоги в державі. Саме тому успішне функціо-
нування громадянського суспільства можливе лише в умовах пра-
вової держави, основною характерною рисою якої є беззаперечне 
панування закону в усіх сферах суспільно-політичного життя. І в 
цьому контексті можна говорити про прямий зв’язок між дотри-
манням законності, суспільним та правовим порядком і розвитком 
правової держави та громадянського суспільства, що здатне забез-
печити захист кожної людини і громадянина. Оскільки розвиток 
суспільства відбувається за умов єдності та боротьби протилежно-
стей – між соціумом та державою, між прагненням до необмеженої 
свободи та необхідністю обмежень в ім’я організації суспільного 
життя, своє основне завдання громадська еліта бачить у прибор-
канні автократичної експансії держави, а державна еліта – у при-
борканні охлократичних тенденцій соціуму [15, с. 337]. Шляхом 
збалансування цієї системи стримувань та противаг забезпечується 
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сталий демократичний розвиток суспільства. Взаємозв’язок грома-
дянського суспільства і правової держави проявляється в обо-
в’язковій взаємній відповідальності держави та особистості. А це, 
у свою чергу, передбачає, по-перше, чіткий розподіл влади і, відпо-
відно, чітке функціонування законодавчої, виконавчої і судової гі-
лок влади. По-друге, чітке законодавче закріплення та дотримання 
політичного і правового статусу особистості. 

Ще одним елементом політики Євросоюзу в контексті забезпе-
чення розвитку громадянського суспільства, особливо важливим в 
умовах сучасних глобалізаційних процесів, є міжнародна легітиміза-
ція підходів ЄС у цій сфері. Така легітимізація здійснюється у двох 
напрямах: з одного боку, шляхом приєднання до уже існуючих між-
народних правових документів, які гарантують забезпечення прав і 
свобод людини, та їхньої інкорпорації в законодавство ЄС, а з іншо-
го, – через просування на міжнародній арені з метою виведення на 
універсальний рівень підходів самого ЄС, які йдуть у розвиток цього 
існуючого міжнародного законодавства. Таким чином, ЄС виступає 
як активним реципієнтом міжнародного законодавства, так і не 
менш активним його творцем на сучасному етапі.  

На сьогодні на міжнародному рівні існує консенсус щодо ви-
знання як базової в контексті захисту прав людини Загальної декла-
рації прав людини, ухваленої 10 грудня 1948 р. Генеральною Асам-
блеєю ООН. Пізніше вона була доповнена багатьма іншими доку-
ментами ООН, спеціалізованих установ ООН і регіональних органі-
зацій, серед яких: Конвенція про запобігання злочину геноциду та 
покарання за нього 1948 р., Конвенція про ліквідацію всіх форм ра-
сової дискримінації 1965 р., Конвенція про припинення злочину 
апартеїду та покарання за нього 1973 р., Конвенція про боротьбу з 
торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами 
1949 р.; Конвенція про політичні права жінок 1953 р.; Додаткова 
конвенція про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і зви-
чаїв, подібних до рабства 1956 р.; Конвенція про громадянство одру-
женої жінки 1957 р.; Конвенція Організації Об’єднаних Націй про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р.; Конвенція 
проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що при-
нижують гідність, видів поводження і покарання 1984 p.; Конвенція 
про права дитини 1989 р. та багато інших. Перераховані акти є між-
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народними договорами, положення яких мають юридично обов’яз-
ковий характер для держав-учасниць, а тією мірою, якою вони відо-
бражають міжнародний звичай, – також для всіх суб’єктів міжна-
родного права.  

Крім того, існує низка документів, в яких розглядаються пи-
тання прав людини і основних свобод у рамках так званого «м’яко-
го права» (soft law): Мінімальні стандартні правила поводження з 
ув’язненими 1955 p.; Кодекс поведінки посадовців з підтримання 
правопорядку 1979 p.; Заходи, що гарантують захист прав засу-
джених до смертної кари 1984 p.; Мінімальні стандартні правила, 
що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх 1985 p.; 
Зведення принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню 
або ув’язненню в будь-якій формі 1988 р. тощо. Ці документи були 
затверджені резолюціями головних або допоміжних органів ООН і 
тому вони не є юридично зобов’язуючими, однак багато країн ін-
корпорували їхні положення у своє національне законодавство. 

Квінтесенцією усіх згаданих вище документів у правовій прак-
тиці Європейського Союзу стала згадана вище Хартія основополож-
них прав Європейського Союзу. Як зазначено в Декларації щодо по-
ложень договорів до Лісабонського договору ЄС [16, с. 337]: «Хар-
тія основоположних прав Європейського Союзу, яка має обов’яз-
кову юридичну силу, підтверджує основоположні права, гарантовані 
Європейською конвенцією про захист прав людини та основополож-
них свобод, та ті, що випливають із спільних для держав-членів кон-
ституційних традицій. Хартія не розширює сферу застосування пра-
ва Союзу за межі повноважень Союзу, не створює жодних нових 
повноважень або завдань Союзу та не змінює визначених Договора-
ми повноважень та завдань». Водночас, як свідчить практика, поло-
ження Хартії виступають як орієнтир у діалозі Європейського 
Союзу як у рамках політики розширення в контексті вимог до країн-
кандидатів, так і під час проведення діалогів з країнами-учасницями 
Європейської політики сусідства та іншими державами. Таким чи-
ном, як це було зазначено вище, Євросоюз позиціонує себе послідо-
вним учасником міжнародних правових документів із захисту прав 
людини, а також активним гравцем, що просуває гарантовані зазна-
ченими документами цінності та робить свій внесок у розширення 
як їхнього переліку, так і географії їхнього застосування. Такий під-
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хід, безумовно, сприяє зміцненню громадянського суспільства в 
Євросоюзі та поза його межами.  

Загалом здійснений аналіз показує, що досвід функціонування 
Європейського Союзу є яскравим прикладом втіленням політологі-
чної теорії щодо важливості взаємодії громадянського суспільства 
з владними інституціями в контексті забезпечення демократичного 
розвитку держави. При цьому підтверджується теза про те, що ус-
пішне функціонування громадянського суспільства можливе лише 
в умовах правової держави, яка створює закони і одночасно обме-
жує свою діяльність законами, виконання яких має бути обов’язко-
вим для всіх; забезпечує непорушність основоположних прав та 
свобод індивіда; охороняє і гарантує права, інтереси, честь і гід-
ність особи; забезпечує реалізацію громадянських прав і свобод 
людини на рівні міжнародно визнаних норм. Важливим елементом 
політики ЄС в сфері зміцнення громадянського суспільства ви-
ступає також міжнародна легітимізація такої політики, а також 
активне просування відповідних цінностей за межами Євросоюзу.  

Досвід ЄС має важливе значення для України в сучасних умо-
вах, коли для забезпечення стабільного розвитку держави вимога 
щодо її демократизації стає однією з ключових. При цьому активі-
зація громадянського суспільства, яка спостерігається на цьому 
етапі, виводить на передній план питання правильної організації 
діалогу по лінії влада – суспільство з тим, щоб отримати від такої 
взаємодії максимальний ефект в інтересах спільного блага.  
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ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ЯК ГОЛОВНІ ІНІЦІАТОРИ 
ЗМІН ВИБОРЧИХ ПРАВИЛ 

 
У статті досліджується вплив політичних партій на зміну 

виборчого законодавства як в Україні, так і в зарубіжних країнах. 
Автором розглянуто етапи процесу реформування виборчої систе-
ми та основні чинники, що стимулюють партії ініціювати зміни 
виборчих правил.  

Ключові слова: політична партія, виборча система, виборча 
інженерія. 

Igor Gerbut. Political parties as the main actors of changing 
election rules. The article explores the influence of the political parties to 
change the electoral legislation in Ukraine and in foreign countries. The 
author examines steps of the process of reforming the electoral system 
and the basic factors that stimulate the parties to initiate changes to 
electoral rules. 

Key words: political party, electoral system, electoral engineering. 
 
Один з основних критеріїв політичних партій полягає у тому, 

що партії, зокрема партійне керівництво, прагнуть до завоювання, 
здійснення і утримання влади «шляхом безпосередньої участі у ви-
борах кандидатів, які обіймають становища в законодавчих інсти-
тутах або в інститутах виконавчої влади. Поняття політичної партії 
стає дедалі ближчим до поняття «виборчої партії», що підкреслює 
значення цієї сфери в діяльності партії» [1, с.46]. 

Політичні актори, як зазначає М. Каміньський, завжди схильні 
до змін «правил гри» заради особистої вигоди, зокрема, до зміни 
виборчої системи, що в цьому контексті можна розглядати як мані-
пуляцію. Виборчу інженерію часто розглядають як спосіб маніпу-
ляції виборчими правилами згідно з інтересами конкретних «грав-
ців», метою яких є здобуття перемоги на виборах. Тому партія за-
цікавлена підтримувати ту виборчу систему, яка, за її розрахун-
ками, максимізує для неї кількість мандатів [2, с. 105]. 

Установлені виборчі правила не є абсолютно симетричними 
для різних політичних акторів щодо можливостей отримання вна-
слідок виборів місць у парламенті. Якщо великим потужним пар-
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тіям (згідно з М. Дюверже) вигідна мажоритарна система, то малі 
партії будуть зацікавлені в пропорційній виборчій системі, яка дає 
їм більше шансів самостійно увійти в парламент [3, с.300]. 

 Мажоритарні системи, як правило, обмежують можливості для 
малих партій, що підтверджують і дослідження виборчих систем 
світу. Середня кількість парламентських партій, які мають принаймні 
одне місце у законодавчому органі, становить 5,2 в державах, що 
використовують мажоритарну систему, 8,8 при змішаних системах та 
9,2 в країнах із виборчою системою пропорційного представництва. 
Середнє число впливових партій (які мають більше ніж 3 % місць у 
парламенті) становить 3,3 в спільнотах з мажоритарними виборчими 
системами, 4,5 в тих країнах, які застосовують змішані системи, та 4,7 
для всіх пропорційних систем [4, с. 218]. 

Д. Рае стверджує, що не тільки мажоритарні, а й інші виборчі 
системи сприяють недопредставленості малих партій та надпредста-
вленості великих Він визначив три головні аспекти цієї тенденції:  

1) всі виборчі системи не дають пропорційні результати;  
2) всі виборчі системи мають тенденцію зменшувати кількість 

ефективних парламентських партій, порівняно з кількістю партій, 
що брали участь у виборах;  

3) усі виборчі системи можуть створити парламентську більшість 
для партій, які не отримали найбільшої підтримки з боку виборців.  

Але при цьому Рае вказує на те, що в пропорційних виборчих 
системах зазначені вище аспекти виражені найменше, а у мажори-
тарних – найсильніше [5, с. 182]. 

Чим більшим буде виборчий округ і чим більше за ним буде 
закріплено мандатів, тим більша вірогідність того, що невелика 
партія виграє якусь частину з цих мандатів. 

Ґрунтовні докази того, що партії різних країн змінюють вибор-
чі правила в свої інтересах, містять роботи таких дослідників, як К. 
Бавн, А. Діас-Каерос, Б. Магалоні, Д. Бреді, Ж. Мо, А. Лейпхарт та 
ін. [6]. При цьому необхідно зазначити, що зміни виборчих проце-
дур, як правило, зумовлені певними обставинами. 

Г. Кокс (Cox) називає два головні чинники, що стимулюють 
партії змінювати виборчі «правила гри»: 

1) зміщується статус-кво, що шкодить правлячій партії; 
2) виникає сильна невизначеність щодо майбутніх перспектив 

партії. 
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С. Роккан і С. Ліпсет зазначали, що на початку ХХ ст., в пе-
ріод інтенсивного поширення виборчого права на всі верстви насе-
лення, виборчі правила встановлювалися в інтересах «старих» кон-
сервативних партій, які почали відчувати посилення конкуренції з 
боку лейбористських партій. 

Дослідники, зокрема А. Пшеворський, Ж. Ендрюс, Р. Джек-
менс, також підтвердили і другу тезу Кокса щодо впливу майбу-
тньої невизначеності партії та її бажання змінити виборчі правила. 

К. М. Макелвейн виокремлює три етапи, на яких може розгля-
датися реформа виборчих правил: партійний етап, парламентський 
етап та конституційний етап.  

Партійний етап. Макелвейн вважає, що всі спроби щодо змін 
виборчого права повинні починатися на першому рівні (на партій-
ному), де партія приймає рішення подати в парламент новий за-
конопроект про вибори. Внутрішньопартійні переговори ідуть, як 
правило, між двома групами акторів – партійними лідерами, метою 
яких є забезпечення максимально можливої частки місць у парла-
менті для своєї партії, та рядовими членами, які зацікавлені у тому, 
щоб на наступних виборах знову отримати мандат. Рядові члени 
ставлять свої інтереси вище за загальнопартійні, а тому будуть 
відкидати будь-які пропозиції, якщо вони ставитимуть під загрозу 
їхні шанси бути обраними до законодавчого органу. За умови, коли 
всередині партії буде значна кількість противників реформування 
виборчих правил, то скоріш за все і в парламенті не вистачить го-
лосів за підтримку такої ініціативи. 

Сутність такого конфлікту полягає у тому, що політична партія 
завдяки зміненим «правилам гри» може отримати більшу загальну 
кількість мандатів, але водночас не всі члени партії за нових умов 
здатні зберегти свої позиції. Наприклад, якщо політик мав достатньо 
високу підтримку виборців в якомусь окрузі, то він не буде підтри-
мувати реформи, внаслідок яких будуть змінені межі цього округу. І 
навпаки, перехід від пропорційної до мажоритарної виборчої сис-
теми може бути дуже вигідним для найбільшої політичної партії в 
аспекті здобуття загальної кількості місць у парламенті, але для тих 
членів партії, які не мають шансів виграти в одномандатних округах, 
такі зміни принесуть поразку.  

Отже, якщо лідери партії не зможуть своїм однопартійцям (осо-
бливо тим, які є членами парламенту) довести, що від змін виборчо-
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го законодавства їхні шанси на перемогу підвищаться, а не зменша-
ться, то вони зможуть зіткнутися з потужним внутрішнім спротивом  
щодо проведення реформи. Хоча необхідно зазначити, що можли-
вість виникнення внутрішньопартійного конфлікту буде залежати 
від ступеня централізованості партії. Якщо в політичній партії осно-
вні рішення приймаються на рівні вищого керівництва, особливо пи-
тання внесення кандидатів у виборчі списки, то велика вірогідність 
того, що рядові члени підтримають навіть вигідне для них рішення. 
В інших випадках партійне керівництво буде пропонувати тільки ті 
зміни, які будуть відповідати інтересам більшості однопартійців. 

Парламентський етап. Якщо в середині партії вдалося погоди-
ти пропозиції щодо змін виборчих правил, то переговори вже веду-
ться в парламенті, тобто переходять у другу стадію, причому вісь 
конфлікту змінюється – дебати ведуться вже не в середині партії, а 
між партіями. Чи стане законопроект законом, буде залежати, в пер-
шу чергу, від того, чи в парламенті набереться необхідна кількість 
голосів. Коли партія є великою і має достатню кількість місць у пар-
ламенті (що найчастіше буває при мажоритарній системі виборів), 
то вона може самостійно просувати або блокувати інституційні змі-
ни. Якщо ж реформу хоче провести партія, яка має недостатню кіль-
кість мандатів, то їй необхідно вести переговори з іншими партіями. 
Чим більша партійна фрагментація парламенту, тим складніше полі-
тичним акторам дійти згоди з питання зміни виборчої системи або 
окремих виборчих правил. 

К. Бенуа зазначає, що Соціалістична партія у Франції змогла 
змінити у 1986 р. виборчу систему, оскільки займала більшість 
місць у парламенті і тому не мала необхідності вести переговори з 
іншими партіями, щоб прийняти відповідний закон. Зовсім інша 
ситуація була в Угорщині: коаліція Соціалістичної партії і Партії 
вільних демократів була не здатна змінити виборчу систему за пе-
ріод 1994–1997 рр. через різне бачення цього питання партнерами. 
У той час як більша – Соціалістична партія здобула б додаткові 
мандати внаслідок впровадження мажоритарної виборчої системи, 
менша коаліційна партія, навпаки, втратила б місця внаслідок тако-
го сценарію. Відсутність консенсусу в межах коаліції не дозволила 
набрати достатню кількість голосів для прийняття нового ви-
борчого закону в Угорщині. 
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Конституційний етап має значення, якщо виборча система за-
кріплена в Основному законі країни. У такому разі змінити виборчі 
правила можна лише за підтримки конституційної більшості, що 
суттєво зменшує вірогідність проведення таких реформ. 

Схема процесу проведення змін виборчих правил [7]. 
У новітніх конституціях дедалі частіше закріплюються спосіб ви-

значення результатів голосування (наприклад, в Естонії та Люксем-
бурзі), підстави невиборності й несумісності посад (в Греції, Болгарії, 
Іспанії, Македонії), спеціально застерігається регламентація інституту 
виборів (в Австрії, Болгарії, Данії) [8, с. 312]. Європейські країни 
ускладнюють процедуру зміни виборчих правил задля зменшення ри-
зиків застосування маніпуляцій у виборчій сфері, що може негативно 
впливати на стабільність політичної системи в цілому. 

Проаналізувавши наслідки змін виборчих положень, які стосу-
валися обрання у Сейм та Сенат посткомуністичної Польщі, М. Ка-
міньський доводить, що партії, голосуючи за зміни виборчих пра-
вил, часто помилялися щодо результатів цих змін. «Для більшості 
суб’єктів маніпуляції відсутність методології, неочікуваний пере-
діл та консолідація політичної сцени, низький рівень опитувань, а 
головне – несталість переваг виборців перетворили прогнозований 
успіх у фактичну поразку» [2, с. 106]. 
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Наприклад, у 1989 р. польські комуністи змінили виборчу сис-
тему на мажоритарну (для виборів у Сейм), що призвело до їх по-
разки. Причому рядові члени партії не мали доступу до розробки 
нових положень. Лідери Комуністичної партії Польщі не хотіли 
погоджуватися на пропорційну систему, тому що вона призвела б 
до легалізації опозиційних партій. Вибори ж за мажоритарною сис-
темою передбачають участь безпартійних кандидатів. Крім того, 
комуністичні лідери сподівалися, що здобути перемогу їм допомо-
же участь у виборах відомих осіб (акторів, письменників, співаків). 
Причому вони розраховували, що «зірки» будуть мати більшу під-
тримку саме за мажоритарної системи, яка є більш персонально 
орієнтованою, на відміну від пропорційної системи. Але резуль-
тати виборів показали, що комуністи помилилися у розрахунках – 
вони залишились у Сеймі тільки завдяки 35-відсотковій квоті, а всі 
інші місця зайняла «Солідарність» [2, с.118]. 

Проаналізувавши зміну виборчих правил у 1991 р. та у 1993 р, 
М. Каміньський дійшов висновку, що найбільший виграш партії, 
які підтримали реформи, мали у 1993 р., оскільки політичні актори 
стали більш досвідченими, зокрема, у методологічному аспекті ек-
сперти почали точніше аналізувати наслідки виборчих реформ. 
Крім того, підвищилася точність опитувань за рахунок впрова-
дження соціологічними агенціями нових методик. 

Прорахунки політичних партій щодо наслідків від підтрима-
них ними змін виборчих правил є, на думку Каміньського, явищем 
особливо поширеним у Східній Європі, оскільки перехід від авто-
ритарної до демократичної форми правління характеризується не-
стабільністю політичної системи, що зменшує достовірність про-
гнозів [2, с. 131]. 

Інститут виборів сучасної України можна впевнено охаракте-
ризувати як один із найнестійкіших політичних інститутів країни, 
оскільки кожним парламентським виборам передувала зміна 
виборчої системи.  

Вибори до Верховної Ради УРСР ХІІ скликання (Верховної 
Ради України І скликання) відбулися у 1990 р. за мажоритарною 
системою, внаслідок яких у парламенті утворилося два центра 
впливу – «Народна рада» і група «239». «Народна рада» першою 
порушила питання про пропорційну систему, але внаслідок відсу-



0  

 262 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(70) 

тності сильної партійної системи більша частина політиків стави-
лася до пропорційного представництва досить обережно. У 1993 р. 
змішану виборчу систему, яка передбачає повноцінну участь пар-
тій у виборчому процесі, підтримала лише частина депутатів із Со-
ціалістичної партії, Партії демократичного відродження та Комуні-
стичної партії. Голосів за нову виборчу систему не вистачило, що 
пояснюється відсутністю потужних партій, слабким процесом фор-
мування багатопартійності, негативним ставленням до реформи 
виконавчої влади та позицією тих депутатів, яким була невигідна 
пропорційна виборча система. 

На наступних парламентських виборах 1994 р., що проходили 
за мажоритарною системою, політичні партії лише отримали право 
висувати кандидатів у депутати (нарівні з групами виборців, трудо-
вими колективами і громадськими організаціями). Причому, як за-
значає Т. Бевз, значна частина кандидатів не афішувала свою пар-
тійну належність під час виборчої кампанії, що говорить про низькі 
рейтинги партій у той час. Із 405 обраних депутатів (не у всіх окру-
гах змогли з першого разу обрати представників через жорсткі ви-
борчі правила) тільки 178 були членами партій. Від КПУ було 
обрано 91 депутат, від НРУ – 22, від СелПУ – 21, від СПУ – 14, від 
УРП – 11, від ППУ і КУНа – по 5 депутатів. Від одного до чотирьох 
депутатів було обрано іще від 8 партій [9, с. 7–9]. 

Роль політичних партій в Україні почала підвищуватися, роз-
почався процес партійної структуризації парламенту і партії, які 
відчували в собі силу подолати прохідний бар’єр, були зацікавлені 
в пропорційній виборчій системі. Основними перевагами застосу-
вання цієї системи на той часи були: 1) стабільна політична стру-
ктуризація Верховної Ради; 2) створення ширших можливостей для 
формування партійного коаліційного органу; 3) розвиток партійної 
системи; 4) зменшення впливу адміністративного ресурсу на ре-
зультати виборів. Звичайно, що слабкі партії та безпартійні депу-
тати схилялись до того, щоб мажоритарна система залишилася. 
Внаслідок складних переговорів між політичними партіями і Пре-
зидентом був знайдений компроміс – змішана виборча система, за 
яку проголосували у вересні 1997 р. 

Отже, вибори у Верховну Раду 1998 р. проводилися за новим 
Законом «Про вибори народних депутатів України», який був ви-
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гідний великим політичним партіям: по-перше, 4-відсотковий бар’єр 
не дав можливості маленьким партіям отримати мандати; по-друге, 
збільшені у два рази мажоритарні округи (оскільки їх кількість за 
новим законом зменшилася на половину і становила 225) вимагали 
від кандидатів більших ресурсів на проведення виборчих кампаній, 
які могли надати потужні партії [10, с. 231–232]. 

Унаслідок парламентських виборів 1998 р. перемогли 8 партій, 
які подолали 4-відсотковий бар’єр, причому у 79 із 225 одноманда-
тних округів перемогу здобули також представники цих партій. Ко-
муністична партія України посіла у парламенті 121 місце, Народний 
рух України – 46, Виборчий блок Соціалістичної партії України і 
Селянської партії України – 34, Народно-демократична партія (Ук-
раїна) – 28, Всеукраїнське об’єднання «Громада» – 24, Партія Зеле-
них України – 19, Соціал-демократична партія України (об’єднана) – 
17, Прогресивна соціалістична партія України – 16 місць [14]. Як 
слушно зауважила М. Кармазіна, внаслідок впровадження змішаної 
системи «партії отримали шанс стати безпосередніми суб’єктами ви-
борчого процесу й «увійти у державу» [12, с. 29–30].  

Оскільки переважна більшість мандатів була розподілена між 
представниками політичних партій, з новою силою було порушено 
питання про пропорційну виборчу систему, що викликало спротив 
Президента. Унаслідок складних дебатів і переговорів у 2001 р. 
знову була законодавчо закріплена змішана мажоритарно-пропор-
ційна виборча система як компромісний варіант. Але цього разу 
партії вибороли собі певні гарантії участі у виборчому процесі: по-
перше, було введено інститут представників політичних партій, ви-
борчих блоків політичних партій у Центральній виборчій комісії з 
правом дорадчого голосу. Крім того, партії дістали право участі у 
формуванні окружних та дільничних виборчих комісій. В інтересах 
сталих партій у новий Закон «Про вибори народних депутатів Ук-
раїни» була включена норма, яка не дозволяла висувати кандидатів 
тим партіям, які були зареєстровані у встановленому законодав-
ством порядку пізніше, ніж за рік до дня виборів.  

Унаслідок парламентських виборів 2002 р. Комуністична партія 
України отримала 65 мандатів, що майже у два рази менше, порів-
няно з результатами виборів 1998 р. Найбільше місць (112) отримав 
блок політичних партій «Наша Україна», а на другому місці опи-
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нився блок партій «За єдину Україну», який виборов 101 мандат. 
БЮТ отримав 22 місця, СПУ – 20, а СДПУ(о) – 19 [10, с. 234–235]. 

Комуністична партія України і всі блоки політичних партій, 
які подолали 4-відсотковий бар’єр, крім пропрезидентського блоку 
«За єдину Україну», були зацікавлені у пропорційній виборчій сис-
темі. Президент не підтримував зміну виборчої системи на пропор-
ційну, оскільки це б зменшило його вплив на формування та діяль-
ність Кабінету Міністрів. Непартійні депутати, які були обрані в 
мажоритарних округах, також виступали проти реформування ви-
борчих правил, оскільки мали намір наступного разу переобирати-
ся таким самим чином. Зацікавлені політичні актори у пропорцій-
ному представництві не могли набрати необхідної кількості голо-
сів у парламенті для прийняття нового закону. Навіть підписаний у 
2003 р. керівниками фракцій «Наша Україна», КПУ, СПУ та БЮТ 
«Меморандуму солідарності демократичних сил», в якому чітко 
зазначалося про необхідність проведення парламентських виборів 
на пропорційній основі, не допоміг одразу змінити ситуацію. Вна-
слідок складних переговорів у березні 2004 р. новий Закон «Про 
вибори народних депутатів», в якому була закріплена пропорційна 
виборча система, все ж таки був прийнятий у Верховній Раді та 
підписаний Президентом. 

Таким чином, у 2006 р. парламентські вибори вперше проводи-
лися за пропорційною системою (з 3-відсотковим прохідним бар’єром), 
яка сприяла Партії регіонів отримати 186 місць, БЮТ – 129, Народному 
Союзу «Наша Україна» – 81, СПУ – 33 місця. Комуністична партія Ук-
раїни, яка також підтримувала перехід до пропорційного представниц-
тва, виборола всього 21 місце, що приблизно у три рази менше, порі-
вняно з результатами виборів 2002 р. Але мажоритарна та змішана ви-
борчі системи взагалі могли спричинити повну поразку КПУ, оскільки 
на попередніх виборах із 65 мандатів тільки 6 були здобуті комуні-
стами на мажоритарних округах.  

За пропорційною виборчою системою були проведені і поза-
чергові вибори до Верховної Ради у 2007 р., оскільки потужні полі-
тичні партії і блоки політичних партій могли здобути найкращі ре-
зультати саме у багатомандатному виборчому окрузі [9, с.12–15]. 

Переважна більшість експертів, у тому числі і міжнародних, 
наполягали на тому, що наступним еволюційним кроком у розви-
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тку інституту виборів в Україні повинно бути впровадження про-
порційної виборчої системи з відкритими списками. Але у 2011 р. 
пропорційна виборча система була змінена на змішану. Експерт-
політолог В. Фісенко з цього приводу зазначав, що прийняття но-
вого Закону «Про вибори народних депутатів» було компромісним 
рішенням, формула якого полягає у наступному: «парламентська 
більшість отримала виборчу систему, яка вигідна їй, а 5-відсотко-
вий виборчий бар’єр став компромісом для найбільшої партії цієї 
більшості – для Партії регіонів і двох найбільших опозиційних по-
літичних сил – БЮТ і «Фронту Змін». В. Фісенко також зазначив, 
що для опозиції дуже важливою стала частина процедурних норм, 
що значно знижували вірогідність фальсифікацій та маніпулюван-
ня виборчим процесом. Це вже була поступка з боку правлячої 
партії [13]. У той же час заборона створення виборчих блоків була 
спрямована проти Блоку Юлії Тимошенко, до якого входило три 
партії: ВО «Батьківщина», Українська соціал-демократична партія 
(УСДП) та Партія «Реформи і порядок» (ПРП) [14, с. 113]  Вна-
слідок такої норми Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (фак-
тичний правонаступник БЮТ) змогло виграти лише 99 мандатів, 
причому на мажоритарних округах була здобута менша частина – 
37 мандатів. Необхідно зазначити, що якщо б вибори проводилися 
на пропорційній основі, то «Батьківщина», враховуючи кількість 
відданих за неї голосів – 25,54 %, зайняла б у Верховній Раді VII 
скликання 124 місця. Впровадження змішаної системи, як зазначає 
О. Висоцький, завадило перемозі опозиційних сил: якщо разом ВО 
«Батьківщина», «УДАР» в ВО «Свобода» отримали 177 мандатів, 
то за попереднім виборчим законодавством вони отримали б 241 
мандат (виходячи з кількості поданих за них голосів – 49,94 %), 
тобто більшість у Парламенті. Крім того, Комуністична партія Ук-
раїни (союзник Партії регіонів) також втратила від нового Закону: 
пропорційна виборча система дозволила б їм вибороти 64 місця 
замість фактично отриманих 32 мандатів [15, с. 198]. 

У листопаді 2013 р. Верховна Рада проголосувала за внесення 
змін до виборчого законодавства, зокрема до Закону України «Про 
вибори народних депутатів», що були необхідні для підписання 
Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом. Ці зміни передба-
чають вдосконалення виборчих правил (наприклад, створення за-
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кордонного виборчого округу, зміна процедури формування ок-
ружних виборчих комісій, зменшення розміру грошової застави під 
час реєстрації, введення обмеження на розмір виборчого фонду то-
що) і не стосуються принципових змін «правил гри», тому були по-
зитивно сприйняті усіма парламентськими партіями, крім комуні-
стів, які взагалі не підтримували будь-які євроінтеграційні рефор-
ми [16]. Революційні події кінця 2013 – початку 2014 рр. зумовили 
дострокові президентські вибори, причому президентську виборчу 
кампанію можна певною мірою розглядати і як початок виборчої 
кампанії дострокових парламентських виборів, що змушує політи-
чних акторів замислюватися над можливими змінами виборчої 
системи.Так 7 квітня 2014 р. на прес-конференції у Донецьку лідер 
Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко ска-
зала, що, на її думку, парламентські вибори повинні проходити за 
закритими списками, які попередньо необхідно відкривати для гро-
мадянського суспільства, щоб видалити тих кандидатів, які викли-
кають критику. Свою позицію Тимошенко пояснили тим, що мо-
дель виборчих кампаній за відкритими списками схожа на виборчі 
кампанії у мажоритарних округах у сенсі проведення агітації. Не-
обхідність збирати в округах голоси буде стимулювати кандидатів, 
як стверджує політик, до підкупу виборців, а виборча система із 
закритими списками мінімізує це негативне явище. 

Відомий український журналіст Сергій Лещенко прокоментував 
меседж Тимошенко як її бажання самостійно формувати партійні спи-
ски кандидатів у депутати, не враховуючи інтереси виборців [17]. 

Крім того, на одному з українських телеканалів лідер «Бать-
ківщини» заявила про необхідність зниження прохідного бар’єра з 
п’яти до трьох відсотків. Тимошенко зазначила, що це дасть змогу 
дрібним партіям, особливо тим, хто брав участь в революції, потра-
пити у парламент [18]. 

Отже, історія реформування виборчого законодавства сучасної 
України та сучасні політичні процеси доводять, що парламентські 
партії завжди намагались і намагаються змінювати виборчі пра-
вила виходячи, у першу чергу, зі своїх особистих інтересів, а не з 
інтересів виборців, позицій демократичного розвитку країни та 
вдосконалення її політичної системи. Іноді в процесі прийняття 
компромісних рішень представники політичних сил вимушені під-
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тримувати зміни виборчих норм, які зменшують їхні шанси на 
виборах. Крім того, як показує практика, партії можуть помилятися 
щодо своїх перспектив внаслідок змін «правил гри» і підтримувати 
невигідну для себе виборчу систему.  

Еволюційний процес реформування виборчої системи в Ук-
раїні ще не закінчено і безперечно можна стверджувати, що і на-
далі політичні партії будуть відігравати ключову роль у майбу-
тніх змінах виборчого законодавства. Одним з шляхів запобі-
гання використання партіями інституту виборів як інструменту 
в боротьбі за владу може стати прийняття Виборчого кодексу, в 
якому буде записана норма, що забороняє вносити зміни за рік 
до виборів та закріплення деяких виборчих норм в Основному 
законі України.  
 
_______________________________ 
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 Надія Гербут 
 

ВПЛИВ ЖІНОК-ДЕПУТАТІВ 
НА ЗАКОНОТВОРЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

У КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ГЕНДЕРНИХ ПРАВ 
  

У статті досліджується, яким чином жінки-депутати впли-
вають на законотворчу діяльність, наскільки ефективно вони захи-
щають права жінок. Автором розглянуті основні фактори, які пере-
шкоджають жінкам-парламентаріям злагоджено відстоювати інте-
реси жіночого електорату, та розкритий взаємозв’язок дескриптив-
ного та субстантивного гендерного представництва в легіслатурах. 
Аналізується законотворча діяльність жінок-депутатів у Верховній 
Раді України у контексті вирішення ґендерних проблем.  

Ключові слова: парламент, законотворча діяльність, пред-
ставництво жінок, дескриптивне представництво, субстантивне 
представництво.  

Nadiya Gerbut. The impact of female deputies in the law-making 
activities in the context of the protection of gender rights. The article 
explores how female deputies influence on the law-making activities, how 
effectively they protect the rights of women. The main factors that impede 
female parliamentarians in concert to defend the interests of the female 
electorate are examined. The article also reveals the relationship between 
descriptive and substantive gender representation in legislatures. Author 
analyses the legislative work of women deputies in the Verkhovna Rada 
of Ukraine in the context of addressing gender issues. 

Key words: parliament, law-making activities, women’s repre-
sentation, descriptive representation, substantive representation. 

 
Збільшення представництва жінок у політиці, зокрема в парла-

ментах, розглядається світовою спільнотою як необхідна умова ле-
гітимації влади та демократизації суспільства. Процеси демократи-
зації у сучасному світі нерозривно пов’язані із захистом прав жі-
нок, що передбачають гендерний паритет у прийнятті політичних 
рішень, але поряд з тим, постають конкретні питання, пов’язані з 
впливом жінок-депутатів на політичні процеси. 
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Залежність поведінки жінок у легіслатурах від рівня їх предста-
вленості розглядалася такими дослідниками, як Дж. Кровлей,           
С. Керрол, C. Чайлдс, М. Крук та ін. Якщо одні експерти ствер-
джують, що рівень представництва жінок у парламентах майже не 
впливає на законотворчу діяльність щодо захисту прав жінок, то 
інші, навпаки, доводять безпосередню залежність дескриптивного та 
субстантивного представництв [1].  

Полярність результатів досліджень щодо взаємозв’язку де-
скриптивного та субстантивного ґендерного представництва у легі-
слатурах вказує на необхідність проведення подальшого вивчення 
цього питання. Крім того, у контексті актуалізації проблематики 
розширення представництва жінок в органах влади, зокрема у легі-
слатурах, постає питання спроможності жінок-депутатів об’єднува-
тися, щоб злагоджено репрезентувати інтереси жіночої частини 
електорату як гомогенної групи. 

Метою статті є дослідження впливу жінок-парламентаріїв (за-
лежно від їх особистих характеристик та рівня представленості в 
парламентах) на законотворчу діяльність, у першу чергу, спрямо-
вану на захист інтересів жінок. 

Значна група дослідників, зокрема І. Даймонд, С. Керрол,           
Е. Тейлор, Дж. Кларк, Д. Грін та ін., доводять, що жінки в легі-
слатурах більшою мірою, ніж чоловіки репрезентують інтереси 
жінок, причому двома шляхами. Перший шлях – це зайняття 
більш ліберальних позицій стосовно широкого спектра питань, 
таких як, наприклад, соціальне забезпечення, захист навколи-
шнього середовища, суспільний розвиток, охорона здоров’я тощо. 
Другий шлях – це підтримка з боку жінок-парламентаріїв феміні-
стських (або ліберальних) пропозицій, що стосуються вирішення 
суто жіночих питань та діяльності жіночих політичних ор-
ганізацій [2, с. 129]. 

Деякі дослідження, навпаки, виявляють, що гендерні відмін-
ності депутатського корпусу майже не впливають на законодавчу 
діяльність. На прикладі діяльності Асамблеї штату Нью-Йорк             
М. Барнелло визначила, що жінки-законодавці аж ніяк не більшою 
мірою, ніж їхні колеги-чоловіки, підтримували прожіночі та про-
феміністські законодавчі ініціативи щодо охорони здоров’я, сек-
суальних домагань, захисту дітей тощо. 
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Невелика частина досліджень, навпаки, демонструє, що члени 
легіслатур жіночої та чоловічої статі мають різні погляди стосовно 
усіх питань. У кінці 1980-х рр. С. Томас вивчала поведінку членів 
Асамблеї штату Каліфорнія і виявила гендерну різницю у підтри-
мці законодавчих ініціатив, що стосувалися прав жінок – жінки-
законодавці більш активно захищали жіночі інтереси, ніж їхні 
колеги-чоловіки. Але в той же час, як зазначала дослідниця, жінки-
члени Асамблеї не були більш ліберальними щодо інших законо-
давчих питань. 

Американські дослідники, такі як С. Уелх, А. Вега, Дж. Фаєр-
стоун та ін. зазначали, що найбільша гендерна розбіжність щодо за-
конодавчої діяльності притаманна республіканцям [2, с. 129–131].  

М. Джонсон, С. Керрол, Х. Стенвік, П. Клімен та ін. зробили у 
своїх дослідженнях висновки, що жінки-демократи більшою мі-
рою, ніж жінки-республіканці, підтримують ліберальні та фемі-
ністські позиції в політичних питаннях [3, с. 11–12].  

С. Керрол зазначає, що жінки-депутати не є монолітною гру-
пою, а мають різні пріоритети, переваги, біографію тощо. В проце-
сі дослідження вона розглянула вплив партійної належності, полі-
тичної ідеології, відношення до фемінізму та расової належності на 
законотворчу діяльність членів Конгресу США (табл. 1). 

Таблиця 1  
Вплив особистих характеристик на активність конгресменів 

США жіночої та чоловічої статі щодо роботи над 
законопроектами, які стосувалися прав жінок (1988 р.) [3, с.12]. 

 

Сенат 
Палата 

представників 
 

жінки, 
% 

чоловіки, 
% 

жінки, 
% 

чоловік, 
% 

Партія     
Демократична 74,5 44,9 65,2 38,8 
Республіканська 50,6 32,8 46,2 32,9 
Ідеологія     
Ліберальна 90,5 76,9 73,3 65,3 
Поміркована 65,3 43,1 56,3 33,3 
Консервативна 38,6 25,0 39,2 26,8 
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Продовження Табл. 1 
Самоідентифікація     
Фемініст(ка) 79,5 50,0 70,9 49,3 
Нефемініст(ка) 51,0 36,7 44,9 32,9 
Раса     
Афроамериканець(ка) 83,3 50,0 85,7 45,5 
Білий(ла) 62,8 37,0 55,9 35,7 

 
Дані таблиці свідчать про те, що такі характеристики, як нале-

жність до демократичної партії, сповідування ліберальної ідеології, 
належність до феміністського руху, будуть підвищувати вірогід-
ність того, що парламентарій (як жіночої, так і чоловічої статі) бу-
де більш активно працювати над законопроектами, які стосуються 
проблем жінок.  

Вплив індивідуальних характеристик депутатів на ефекти-
вність прийняття політичних рішень в інтересах жіночої частини 
електорату розглядався також у ґрунтовних дослідженнях 2006 р. 
М. Хтуна та Т. Пауера на прикладі Національного Конгресу Бра-
зилії. В роботі були виокремлені три ключові моменти щодо під-
тримки депутатами гендерних питань. По-перше, дослідники 
стверджують, що ліберальні та прогресивні думки, пов’язані з ген-
дерною рівністю, більшою мірою співвідносяться з партійним 
членством, ніж зі статтю політика. 

Наприклад, ліві партії дуже часто мають свою чітку програмну 
позицію щодо неоднозначних гендерних питань. По-друге, коалі-
ційна підтримка може бути різною, залежно від суті гендерної про-
блематики. Наприклад, схвалення з боку парламентаріїв рішення 
щодо встановлення гендерних квот на законодавчому рівні не 
сприяло більшій лібералізації законодавства про аборти. По-третє, 
існує суттєва різниця між ставленням політиків до ґендерних про-
блем та реально прийнятими рішеннями, що пояснюється інститу-
ційним консерватизмом та пріоритетами виконавчої влади. 

Унаслідок проведених досліджень М. Хтун і Т. Пауер дійшли 
висновків, що хоча і існують загальні інтереси жінок як гомогенної 
групи в гендерно структурованому суспільстві, але вони можуть 
ставати другорядними через інші групові інтереси – партійні, кла-
сові, регіональні тощо [4, с. 83].  
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На противагу думкам, що більше значення для проведення 
ефективної гендерної політики має партійна належності, ніж ста-
тева, С. Керрол зазначає, що дуже часто в консервативних партіях 
жінки були набагато прогресивнішими у вирішенні гендерних пи-
тань щодо зрівняння зі своїми однопартійцями-чоловіками. 

Феміністки вважають, що обрані у легіслатури жінки більшою 
мірою, ніж чоловіки, здатні розуміти і відчувати проблеми жінок, а 
тому будуть проводити чутливу до жіночих питань політику. Та-
ким чином, обрання більшої кількості жінок, тобто збільшення де-
скриптивного представництва, розглядається як важлива стратегія 
посилення політичної діяльності в інтересах жінок, тобто збіль-
шення субстантивного представництва.  

Питання взаємозв’язку дескриптивного та субстантивного 
представництв порушувалися не тільки представниками фемінізму. 
Науковці, зокрема К. Емандсен та Е. Філліпс, також висували гіпо-
тези, що ступінь значущості проблемних питань якоїсь групи в по-
літичному процесі залежить від кількості політичних позицій, які 
належать членам цієї групи. При цьому дослідники наголошували, 
що збільшення дескриптивного представництва не гарантує збіль-
шення представництва субстантивного, хоча підвищує шанси для 
його реалізації [3, с. 3–4]. 

Провівши емпіричні дослідження, С. Томас (Thomas) дійшла у 
своїй роботі (1994 р.) висновку, що зі збільшенням частки жінок у 
законодавчих органах зростає кількість законопроектів та прийня-
тих законів в інтересах жінок [5, с.105]. Пряму залежність ефекти-
вності законодавчої діяльності, що враховує жіночі потреби від 
кількості жінок у парламентах, також емпірично доводили у своїх 
дослідженнях такі науковці, як К. Бреттон, К. Хейні, М. Конвей,             
Г. Штоернагель, Д. Аерн, Б. Рейнголд та ін. [6].  

Понад те, деякі дослідники, зокрема М. Сант-Джемен (Saint-
Germain), констатували, що збільшення рівня представництва жінок 
приводить не тільки до збільшення кількості законопроектів, що 
враховують інтереси жінок, а й до прискорення їх прийняття. При 
цьому такі дослідники, як С. Чайлдс, Н. Нортон, М. Сверс, К. Розен-
таль та ін., вважають, що, крім партійної належності, жінкам зава-
жають спільно діяти в легіслатурах такі фактори, як членство у пев-
ному законодавчому комітеті, інституційні норми, недостатній до-
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свід законотворчої діяльності та інші політичні складові, зокрема, 
виборча система [7, с. 732].  

Необхідно зазначити, що існує низка досліджень, що запере-
чують залежність кількості законопроектів щодо прав жінок від 
розширення жіночого представництва. К. Бреттон провела ретро-
спективний аналіз законотворчої діяльності парламентів різних 
країн, в яких частка репрезентації жінок зросла приблизно від 5% 
до 27%, і дійшла висновку, що на ефективність врахування інтере-
сів жінок це майже не вплинуло [8, с. 120–123].  

Особливий інтерес для досліджень становить гендерна різниця 
в поведінці політиків під час проведення дебатів у законодавчих 
органах. 

У легіслатурах, що належать до гендерно нейтральних інсти-
тутів, зокрема в комітетах, законодавці, незалежно від статі, мають 
право на рівних брати участь в обговореннях законопроектів та ди-
скусіях. Якщо парламентарії-жінки мають свої пріоритетні питан-
ня, своє бачення вирішення певних проблем, то вони теоретично 
мають можливість (так само як і члени комітету чоловічої статі) 
впливати на прийняття політичних рішень. Але на практиці, як 
доводить Дж. Йодер, жінки мають менший вплив на хід комі-тетсь-
ких слухань, ніж їхні колеги-чоловіки, причому активна діяльність 
жінок-законодавців у комітетах спричиняє негативне ставлення до 
них з боку їхніх колег чоловічої статі [9, с. 68]. 

Л. Кеслен аналізувала у 1994 р. дебати, які проводилися в ко-
мітетах легіслатури штату Колорадо і виявила, що зростання участі 
жінок в обговоренні законопроектів викликає вербальне доміну-
вання з боку колег-чоловіків [10].  

К. Тамеріус, досліджуючи у 1995 р. гендерну різницю у пове-
дінці конгресменів США, дійшла висновку, що конгресмени-жінки 
більше ніж у шість разів (порівняно з колегами чоловічої статі) ви-
ступають щодо питань, які стосуються проблем жінок. К. Уолш, 
проаналізувавши у 2002 р. дебати членів Палати представників, що 
проходили з питань соціального забезпечення, абортів, наукових 
досліджень, судочинства і оборони, виявила, що законодавці-жінки 
більше зверталися до проблем маргіналізованих соціальних груп 
(наприклад, одиноких матерів) і до свого особистого жіночого до-
свіду (наприклад, материнства).  
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Схожі результати були отримані і під час дослідження парла-
ментських дебатів в інших країнах, де на той час не були впрова-
джені гендерні квоти. Наприклад, Ш. Бротен і C. Палмері, проана-
лізувавши дебати у 1999 р. стосовно дозволу евтаназії в Австра-
лійському парламенті, визначили, що законодавці-жінки більшою 
мірою порушували питання моралі та етики (часто спираючись на 
досвід жінок, які мали в сім’ях тяжко хворих родичів), ніж їхні 
колеги чоловічої статі.  

Дослідження, які Л. Трімбл у 1997 р. провела в Канаді, а С. Грей 
y 2002 р. в Новій Зеландії, визначили, що збільшення кількості жінок 
у парламентах характеризується підвищенням рівня їхньої активності 
в дебатах щодо питань, пов’язаних із захистом дітей, відпусткою для 
батьків, виплатами, домашнім насильством тощо [11].  

Отже, законодавці-жінки не тільки порушують актуальні для 
жінок питання, але й привносять у політичні дискусії свій досвід.  

Необхідно зазначити, що гендерна ситуація, на яку реагують 
жінки-парламентарії в кожній країні, має свою специфіку. Напри-
клад, К. Селіс у своїй роботі (2006 р.) описала результати дослі-
дження репрезентації інтересів жінок у бельгійському парламенті 
за період 1900 – 1979 рр. Було виявлено, що законодавці жіночої 
статі концентрували свою увагу або на проблемі рівності жінок, 
або на тому, що жінки мають свої особливі відмінності [12].  

У роботах дослідників, присвячених вивченню позитивних 
дій, найчастіше розглядалися питання, що стосувалися методів 
квотування, шляхів впровадження гендерних квот, їхнього впливу 
на рівень представництва жінок у політичних виборних органах.  
С. Франсешет, М. Л. Крук та Дж. М. Піскопо дійшли висновку, що 
гендерні квоти необхідно розглядати не тільки як механізм збіль-
шення кількості жінок у політичних структурах, але й досліджу-
вати зв’язок квотування з процесом прийняття політичних рішень, 
зокрема, що стосуються жіночих питань [13]. 

М. Л. Крук зазначає, що прибічники впровадження гендерних 
квот говорять про їх позитивний вплив на демократизацію суспіль-
ства та легітимацію влади, оскільки розширення доступу жінок до 
прийняття політичних рішень сприяє вирішенню пріоритетних для 
жінок питань. Крім того, прихильники квот висловлюють думку, 
що жінки, які пройшли в парламент за квотами, будуть більшою 
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мірою відстоювати інтереси жінок, оскільки вони розуміють, що 
змогли стати членами законодавчого органу саме через те, що вони 
жінки. У той же час поширена думка, що квотування, навпаки, мо-
же призводити до ситуації, коли жінки, що пройшли за квотами до 
парламенту, будуть дистанціюватися від жіночих питань для подо-
лання асоціативних зв’язків щодо способу їх обрання. 

Результати досліджень підтверджують ці два припущення. З 
одного боку, жінки, що були обрані через квоти, мають відчуття 
зобов’язання діяти в інтересах жінок як соціальної групи, що моти-
вує їх вносити в політичний порядок денний нові питання. З іншо-
го боку, інші жінки-парламентарії намагаються дистанціюватися 
від квот і від питань, що стосуються проблем жінок, створюючи 
собі тим самим імідж «серйозних» політиків. Крім того, часто по-
літиків-жінок звинувачують у сліпому служінні своїм політичним 
спонсорам, у відстоюванні їхніх пріоритетних інтересів. Ця про-
блематика пов’язана з відсутністю у жінок політичного досвіду та 
їх недостатньою присутністю у політичній сфері. Якщо в суспіль-
стві жінки не беруть участі у політиці, а політичне життя регулю-
ється за принципом протекціонізму, то жінки, що пройшли до пар-
ламенту за квотами, не мають ресурсів та досвіду зменшити вплив 
маніпуляцій, які до них застосовуються [14]. 

Що стосується законодавчої діяльності жінок-депутатів у Верхов-
ній Раді України щодо захисту інтересів українських жінок, то ситуація 
почала змінюватись (незважаючи на надзвичайно малу частку депута-
тів жіночої статі в парламенті VI скликання – 7,5%) [15, с. 4] після того, 
як у грудні 2011 р. у Верховній Раді було створене Міжфракційне депу-
татське об’єднання «Рівні можливості», до складу якого увійшло 15 де-
путатів. На установчих зборах, що проходили на місяць раніше, було 
заявлено, що метою об’єднання є:  

– підтримка ґендерної рівності; 
– покращення становища жінок у суспільстві; 
– надання політиці рівних можливостей цілеспрямованості та 

системності; 
– об’єднання зусиль законодавчої і виконавчої влади та гро-

мадського сектору щодо захисту прав жінок, створення рівних мо-
жливостей на практиці, які мають забезпечувати рівні можливості 



 

 277 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

у громадсько-політичному житті, культурній діяльності, у здобутті 
освіти, професії, у праці і винагороді за неї правовим захистом; 

– сприяння процесу адаптації законодавства України, що сто-
сується захисту прав жінки і створення рівних можливостей до 
законодавства Європейського Союзу; 

– активізація діалогу з неурядовими громадськими організа-
ціями, що опікуються ґендерною політикою, темою рівних можли-
востей [16]. 

У Верховній Раді України VII скликання МФО «Рівні можли-
вості» було знову створено, про що 11 січня 2013 р. на засіданні 
парламенту повідомив голова ВР В. Рибак. Об’єднання з самого 
початку позиціонувало себе як спільний проект, у першу чергу, 
жінок-депутатів з різних партій. Про це свідчить і різна партійна 
належність трьох співголів – Ірина Бережна з Партії регіонів, Ірина 
Геращенко з «УДАРу», а Олена Кондратюк є членом ВО «Батьків-
щина». Хоча необхідно зазначити, що в новому скликанні парла-
менту частка депутатів-чоловіків в об’єднанні «Рівні можливості», 
яке складалося з 27 членів, становила 30 %.  

Члени МФО спільно зареєстрували законопроекти, зокрема, 
зміни до Адміністративного кодексу щодо посилення відповідаль-
ності за домашнє насилля, зміни до Сімейного кодексу щодо захи-
сту прав дітей та внесення змін до законодавства щодо забезпечен-
ня рівних можливостей одиноких батьків і матерів. Крім того, як 
зазначила І. Геращенко, активна позиція об’єднання сприяла тому, 
що політичні партії збільшили присутність жінок у виборчих спи-
сках 2012 р. [17]. Але у кінці березня 2013 р. 11 представників пар-
ламентської фракції Партії регіонів підписали заяву про вихід із 
МФО «Рівні можливості», звинувативши об’єднання у тому, що 
воно перетворилося на майданчик для з’ясування міжпартійних 
відносин та в рупор для критики влади. При цьому депутати-регіо-
нали заявили, що і надалі будуть захищати права жінок, сприяти 
процесам встановлення ґендерної рівності та демократизації сус-
пільства відповідно до європейських стандартів [18]. 

Незважаючи на конфлікт, який виник у «Рівних можливостях» 
між представниками провладної партії та опозиції, міжфракційне 
об’єднання продовжило свою роботу. Наприклад, після того, як де-
путати від партії «Свобода» зареєстрували у квітні 2013 р. законо-
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проект 2646-1 «Про внесення змін у деякі законодавчі акти Ук-
раїни (стосовно заборони штучного переривання вагітності (абор-
тів)», об’єднання стало організатором круглого столу «Виклики та 
ризики обмеження репродуктивних прав жінок в Україні», що про-
йшов у Верховній Раді України 17 травня 2013 р. Після детального 
обговорення цього законопроекту учасниками заходу, співголова 
МФО «Рівні можливості» – народний депутат О. Кондратюк від 
імені МФО висловила позицію, що авторам проекту про заборону 
абортів треба дослухатися до експертів і відкликати його на до-
опрацювання, оскільки законодавчі ініціативи, які обмежують ре-
продуктивні права жінок, створюють додаткові ризики та загрози 
для їхнього здоров’я та життя [19]. 

Результатом активної позиції жінок-політиків та представників 
громадських організацій став висновок Комітету Верховної Ради 
України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяль-
ності від 22 травня того ж року, на розгляд якого був поданий резо-
нансний законопроект – рекомендувати Верховній Раді України за 
результатами розгляду на пленарному засіданні в першому читанні 
законопроект відхилити. У висновку зазначалося, зокрема, що «вста-
новлена на законодавчому рівні заборона проведення штучного пе-
реривання вагітності (абортів), за винятком випадків, встановлених 
законодавством, по своїй суті, порушує норми Конституції України 
та інших законодавчих актів і, фактично, може бути розцінена як 
втручання в особисте та сімейне життя жінок» [20]. 

 МФО «Рівні можливості» активно співпрацює з громадсь-
кими організаціями, що опікуються гендерною та соціальною 
проблематикою. Було підписано угоду про співпрацю і спільну 
роботу над законопроектами з ВГО «Ліга соціальних працівників 
України» в рамках проекту «Знову до роботи: реінтеграція матерів 
і батьків до професійного життя після відпустки по догляду за ди-
тиною» та ГО «Громадська варта». Крім того, члени об’єднання 
регулярно беруть участь у заходах, де порушуються питання ген-
дерної рівності та проводять зустрічі із іноземними експертами з 
гендерних питань [21]. 

У жовтні 2013 р. у Верховній Раді відбулися слухання на тему: 
«Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 
Проблеми і дієві механізми їх вирішення», ініціаторами прове-
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дення яких також виступили жінки-депутати з міжфракційного 
об’єднання «Рівні можливості». Необхідно зазначити, що подібні 
слухання, присвячені ґендерній проблематиці, депутати проводили 
аж сім років тому. На парламентських слуханнях 2013 р. було озву-
чено основні проблеми, з якими стикаються українські жінки: нері-
вність в оплаті праці, гендерні стереотипи щодо місця і ролі жінок, 
низьке представництво жінок у державній владі та політиці, прояви 
домашнього насильства щодо жінок тощо. Також детально обгово-
рювалося питання впровадження 30-відсоткового гендерного 
квотування як необхідної умови подолання гендерної нерівності в 
Україні, що передбачає прийнята 26 вересня 2013 р. урядом Дер-
жавна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків на період до 2016 року [22]. 

Висновки: У процесі боротьби жінок за свої права увага, як 
правило, акцентувалася на проблемі недостатньої представленості 
жінок у політичній сфері, усуненні жінок від процесів прийняття 
політичних рішень, що має негативний вплив на легітимність 
влади та розвиток демократії. Але останнім часом проблему репре-
зентації жінок почали розглядати не тільки в контексті справедли-
вості паритетного представництва, а також з погляду конкретних 
змін у політичному житті, зокрема у законотворчій діяльності, як 
наслідків політичної активності жінок. 

На сьогодні найбільш поширеною в науковій літературі є 
думка, що забезпечення доступу жінок до прийняття політичних рі-
шень позитивно впливає на захист прав жінок, причому ефекти-
вність законотворчої діяльності щодо гендерних проблем зростає із 
розширенням жіночого представництва. Переважна більшість емпі-
ричних досліджень, присвячених гендерному представництву, дово-
дить, що розширення дескриптивного представництва жінок у пар-
ламентах однозначно має позитивний вплив на субстантивне пред-
ставництво, тобто на результативність діяльності жінок-депутатів в 
інтересах жіночої частини електорату. 

Для того щоб зменшити залежність жінок-законодавців від та-
ких факторів, як партійна дисципліна, місце в ієрархічній структурі 
законодавчого органу, чоловічі «правила гри» тощо, необхідно, у 
першу чергу, підвищувати професійний рівень та розвивати лідер-
ські якості жінок, які роблять кар’єру в політиці. Як показує сві-
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това практика, найбільшого політичного досвіду жінки набувають 
у партіях, особливо в тих, які підтримують жінок та сприяють їх-
ньому просуванню на керівні партійні посади. 

У Верховній Раді законотворча діяльність щодо розв’язання 
гендерних проблем стала більш помітною з 2011 р., коли було 
створено МФО «Рівні можливості», що сприяло об’єднанню жінок-
депутатів, яких хвилює складне становище українських жінок. 
Враховуючи досвід інших країн, можна з упевненістю говорити 
про те, що підвищення рівня представництва жінок в українському 
парламенті буде сприяти захисту прав жінок через створення від-
повідної нормативно-правової бази. 

Необхідно також зазначити, що збільшення кількості жінок в 
органах влади сприймається іншими жінками як сигнал, що полі-
тика є не тільки суто чоловічою сферою, а що й вони також можуть 
залучатися до політичної діяльності. 
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СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПОНЯТТЯ  
«ДЕРЖАВНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА» 

 
У статті аналізуються основні наукові підходи та зміст по-

няття «державна інвестиційна політика», що є ключовим елемен-
том для розуміння її ролі та призначення в суспільному розвитку. 

Ключові слова: державна інвестиційна політика, інвестицій-
ний менеджмент, підходи, функції. 

Shestak M. Teoretical and methodological ground of essence of 
concept „public investment policy”. This article deals with main 
problems of the theoretical meaning of the term «The state 
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Проблеми інвестування для сучасної економічної науки і для 
політології належать до найважливіших, оскільки не лише стан ви-
робництва, соціально-технічний стан в економіці, але й увесь про-
цес стабілізації і прогресу держав залежить від ефективності інве-
стиційної політики держави загалом. Ідеться про оптимізацію, ви-
віреність перш за все державної інвестиційної політики, розуміння 
суті якої в науковому, суспільному плані було і залишається не-
однозначним. Особливо якщо брати до уваги складність економі-
чних трансформаційних процесів, світові і локальні економічні 
кризи і інші фактори. 

Державна інвестиційна політика була і залишається в центрі 
уваги багатьох зарубіжних та вітчизняних фахівців. Серед останніх 
варто перш за все назвати імена П. Дзюби, І. Бланка, В. Базилевича, 
М. Борща, Є. Влізла, А. Гойка, А. Гальчинського, П. Гайдуцького,  
Н. Гуляєвої, А. Дудки, С. Єрохіна, В. Корнєєва, О. Кириченка,                  
В. Міщенка, А. Мертенса, А. Музиченка, Т. Майорової, А. Пересади, 
М. Педана, Є. Панченка, А. Пехніка, М. Порвіна, О. Рогача, В. Поль-
шакова, С. Трифонова, Н. Ткаленка, А. Черепа, Д. Черваньова,              
М. Чумаченка, Н. Шевченко, В. Шевчука, В. Федоренка та інших. 
Так лише в останні роки було захищено в Україні низку дисерта-
ційних робіт, що безпосередньо стосуються державної інвести-
ційної політики, серед яких, зокрема, виділимо такі: Є. Влізло 
«Формування ефективного механізму державного регулювання 
інвестиційного потенціалу в Україні» (Донецьк, 2011); М. Порвін 
«Механізми удосконалення державної політики в Україні» (Київ, 
2011); Н. Шевченко «Розвиток державної інвестиційної політики 
України» (Київ, 2010) та ін.  

Разом із тим, у науковій літературі з цієї проблематики (інве-
стиційна політика) перш за все бракує більш-менш усталеного ви-
значення поняття (і сутнісного характеру) «державна інвестиційна 
політика». 

Слід найперше розрізняти поняття «інвестиційний мене-
джмент» (воно більш вузьке і предметне) і «державна інвестиційна 
політика» (воно цілісно-стратегічне. Виглядає це таким чином. 

З усіх визначень поняття «менеджмент інвестиційний» загалом 
вважаємо за доцільне брати те, що подано у словнику «Мене-
джмент», виданому у 2007 році в МАУП. «Менеджмент інвестицій-
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ний, – зазначається в ньому, – система управління інвестиційним 
процесом. Головна мета – забезпечити реалізацію загальної та фі-
нансової стратегії компанії» [1, с. 291]. При цьому важливо брати до 
уваги ту обставину, що інвестиційний менеджмент покликаний 
створити умови для того, щоб: а) забезпечити максимізацію прибут-
ків від інвестиційної діяльності; б) зменшити можливі інвестиційні 
ризики; в) забезпечити якомога більшу стабільність і платоспро-
можність організації. 

Специфічним є і сам зміст, сутність менеджменту як соціально-
управлінського процесу. «Інвестиційний менеджмент, – пише В. Фе-
доренко, – це процес управління всіма аспектами інвестиційної 
діяльності суб’єкта підприємництва» [2, с. 11]. Він же вводить доре-
чну класифікацію інвестицій, а саме: 

– за об’єктами вкладання коштів (майна); 
– за характером участі в інвестуванні (прямі, непрямі інвестиції); 
– за періодом інвестування (довгострокові, короткострокові); 
– за формами власності інвесторів (приватні, державні інвестиції); 
– за регіональною ознакою (внутрішні, іноземні) [2, с. 10]. 
Зрозуміло, що інвестиційний менеджмент має власні, йому 

притаманні функції, а саме: 
а) дослідження і прогнозування інвестиційного середовища; 
б) розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності; 
в) розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів; 
г) пошук і оцінювання інвестиційної користі проектів; 
д) оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів; 
е) формування і оцінювання інвестиційного портфеля; 
є) поточне планування та оперативне управління реалізацією 

окремих програм і проектів; 
ж) підготовка рішень про своєчасний вихід з неефективних 

проектів і програм. 
Так, автори словникового видання «Менеджмент» виділяють три 

основні наукові підходи до визначення змісту «менеджменту»: а) ме-
неджмент як процес управління; б) менеджмент як наука і мистецтво; 
в) менеджмент як сфера професійної діяльності [3, с. 809]. Вочевидь, 
що в контексті держаної інвестиційної політики, як засади успішного 
соціально-економічного розвитку, нам важливо брати до уваги «ме-
неджмент як процес управління». Виходимо з того, що управління – 
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це процес, а менеджмент – зміст цього процесу [3, с. 14]. Отже, су-
тність менеджменту як процесу управління проявляється через осно-
вні управлінські функції: прогнозування, планування, керування, ко-
ординування, контроль, прийняття рішень, добір, навчання персоналу 
та ін. [3, с. 14].  

Тепер щодо державної інвестиційної політики як поняття і 
суспільно-економічного феномену.  

«Інвестиційна діяльність, – пишуть українські фахівці                   
В. Польшаков та Н. Ткаленко, – це базис усього процесу розши-
реного відтворення, і швидка ліквідація багатьох диспропорцій у 
розвитку народного господарства залежить безпосередньо від неї» 
[4, с. 5]. За їх же класифікацією основними суб’єктами інвестицій-
ної діяльності є: інвестори; постачальники товарно-матеріальних 
цінностей; користувачі об’єктів інвестиційної діяльності; держава; 
виконавці робіт [4, с. 11]. 

«Державно інноваційно-інвестиційна політика, – зазначають 
згадані автори, – це діяльність держави, спрямована на створення 
сприятливих нормативно-правових та економічних умов для інве-
стицій взагалі і інвестицій в інновації, стимулювання процесу фор-
мування інвестиційних умов для інноваційного розвитку, а також 
формування ринку інновацій та інвестицій [4, с. 13]. Таке визна-
чення нам видається достатньо точним і доречним, що відповідає 
суті самого інвестиційного процесу. Серед основних суб’єктів, що 
регулюють державну інвестиційну політику, українські дослідники 
(економісти) О. Кириченко та С. Єрохін називають Президента Ук-
раїни, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів (інші га-
лузеві міністерства) України, Національний банк України, Держа-
вну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, 
Державне агентство України з інвестицій та інновацій, Антимоно-
польний комітет, Українську фондову біржу [5, с. 76]. Зрозуміло, 
окремо маємо розглядати діяльність місцевих органів виконавчої 
влади, промислових підприємств тощо. 

Варто, однак, зазначити, що держава хоча і розробляє та веде 
координаційну діяльність щодо стратегії інвестиційної політики, 
все ж є одним з важливіших суб’єктів такої політики. Згідно з рин-
ковою теорією А. Сміта «держава виконує лише ті функції, – зазна-
чає С. Мочерний, – які не може виконати окремий індивід або 
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робить він це економічно неефективно» [6, с. 110]. Свого часу саме 
Дж. М. Кейнс розробив механізм активного державного регулю-
вання економіки саме з використанням важелів, що відповідно обу-
мовлюють і характер державної інноваційної політики. Цілісно 
можна визначити основні вектори інвестиційної політики держави, 
які, головним чином, зводяться до наступного: по-перше, створен-
ня сприятливого інвестиційного клімату; по-друге, забезпечення 
постійного зростання валового внутрішнього продукту; по-третє, 
активізація всіх можливих джерел інвестиційних ресурсів; по-че-
тверте, створення у країні належних умов для збільшення внутрі-
шніх інвестиційних ресурсів; по-п’яте, стимулювання розвитку 
економіки в країні загалом. Зрозуміло, що при цьому формуванні 
інвестиційної політики держави важливіше місце має визначення 
стратегічних основ розвитку держави.  

Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється 
за рахунок таких важелів: 

1. Податкове законодавство. Основу тут становить Закон Ук-
раїни «Про інвестиційну діяльність». Саме він визначає інвестиції 
як усі види майнових й інтелектуальних цінностей, що вклада-
ються в об’єкт підприємницької діяльності, внаслідок чого створю-
ється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект [7, с 14]. 

2. Регулювання фондового ринку. 
3. Грошово-кредитна політика держави. 
4. Законодавче забезпечення прав інвесторів та їх захист. 
5. Амортизаційна політика. 
6. Регулювання умов для іноземних інвестицій та інвестицій 

за межами країни. 
Не менш важливою і цілісною є проблема створення в державі 

відповідного інвестиційного клімату. Такий клімат вміщує: політичну 
стабільність; правову захищеність усіх суб’єктів інвестування; ста-
більність банківської сфери; наявність належного режиму оподатку-
вання; врахування специфічних інтересів іноземних інвесторів та ін.  
 
_______________________________ 
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ФЕНОМЕН ВИБОРЧИХ АКСІОТЕХНОЛОГІЙ: 
СУТНІСТЬ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ  

В ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ КАМПАНІЯХ В УКРАЇНІ 
 

У статті розглянуто побудовані на основі цінностей виборців 
виборчі технології, що застосовуються в Україні з 2004 р. Проана-
лізовано їх сутність, причини виникнення та перспективи подаль-
шого застосування.  

Ключові слова: виборчі аксіотехнології, виборча кампанія, ви-
бори, електорат.   

Kutsenko Y. V. Phenomenon of electoral aksiotechnologies: its 
nature and practical usage in election campaigns. The article 
considers election technologies built on the basis of electorate values 
which have been used since 2004. It analyzes their essence, reasons for 
origin and prospects for further usage. 

Key words: election aksiotechnologies, election company, elections, 
electors.  

 
Проведення політичних виборів є важливою передумовою де-

мократичності суспільства, одним із механізмів формування та легі-
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тимації органів влади. В процесі боротьби за владу політичні актори 
використовують різноманітні методи та способи завоювання симпа-
тій електорату, за допомогою якого вони отримують делеговані пов-
новаження. Зі всього комплексу дій, які здійснюють кандидати і 
партії у процесі виборчих кампаній, особлива увага звертається на 
розробку та застосування виборчих технологій, які можуть, по-пер-
ше, спростити процес комунікації політичних еліт й лідерів із вибор-
цями і, по-друге, забезпечити перемогу одному із суб’єктів виборів. 

У зв’язку із тим, що вибори органів влади різних рівнів в Ук-
раїні відбуваються регулярно та проводяться в умовах жорсткої 
конкуренції, дослідження особливостей механізмів створення, 
функціонування та застосування виборчих технологій набуває осо-
бливої актуальності.   

Теоретичну основу дослідження становлять наукові праці вітчи-
зняних і зарубіжних учених: Ф. Рудича, Л. Кочубей, А. Пахарєва,           
Р. Балабана, М. Михальченка, Л. Нагорної, А. Куліша, І. Шкурата,  
В. Полторака, Д. Видріна, М. Варія, М. Малишевського, В. Амеліна, 
С. Устименко, І. Грознецького, О. Матвєйчева, Є. Малкіна і Є. Суч-
кова та ін. Характеризуючи ступінь наукового розроблення пробле-
ми, варто звернути увагу на дисертаційні дослідження О. Хромця,  
Г. Пилипенко, В. Мокана, Є. Юрченка та інших науковців.  

Водночас, у сучасній українській науці проблема побудови ви-
борчих технологій (в тому числі маніпулятивних) на основі цінні-
сних пріоритетів населення різних регіонів досі не стала предметом 
детального розгляду політологів.  

Мета нашої статті – з’ясувати сутність виборчих аксіотех-
нологій в електоральних кампаніях в Україні. Мета роботи перед-
бачає вирішення таких дослідницьких завдань: 

– з’ясувати причини та передумови формування виборчих 
аксіотехнологій; 

– проаналізувати особливості застосування аксіотехнологій у 
виборах в Україні.  

На думку професора Л. Кочубей, у парламентській кампанії ви-
борчі технології (в тому числі і маніпулятивні) вперше масово по-
чали застосовуватися у 1998 р. Однією з характерних особливостей 
виборчої кампанії 2002 р. є посилення технологічності. Вибори ж 
2006 р. дослідниця взагалі називає «радше змаганням не політиків, а 
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політтехнологів, людей, які професійно займаються політтехнологі-
чною «апаратурою» [1, с. 150].  

Додамо, що змаганням політтехнологій можна назвати і на-
ступні парламентські електоральні цикли – 2007 та 2012 рр.  

Цілком природно, що саме на період між 1998 та 2010 рр. при-
падає левова частка дисертаційних робіт та монографій, присвяче-
них дослідженню виборчих технологій, які були покликані запов-
нити теоретичний вакуум з означеної проблематики у вітчизняній 
політичній науці.  

Думається, що серйозним недоліком цих робіт (особливо тих, 
які з’явились у період між 2004 та 2010 рр.) є ігнорування карди-
нальних змін у політтехнологічних практиках.  

Саме в цей період відбулась епохальна зміна акцентів у роботі 
політтехнологів: на перший план як найбільш ефективні були вису-
нуті технології роботи з цінностями населення України, або аксіо-
технології (від грец. «axia» – «цінність» та «techne» – «мистецтво, 
майстерність, вміння»). 

Під аксіотехнологіями ми насамперед розуміємо цілеспрямо-
вані маніпуляції цінностями населення України з метою мобілізації 
виборців та їх стимулювання віддати голос за певну політичну 
силу чи політика.  

При цьому маніпуляції ґрунтуються, як правило, на цінностях-
симулякрах, значення яких занадто перебільшується і які працю-
ють на розкол суспільства.  

Практики використання аксіотехнологій в Україні безпосере-
дньо пов’язані із процесами формування політичних ідентичностей 
населення. Як справедливо зазначає професор Л. Нагорна, «обравши 
після здобуття незалежності національно-державницьку парадигму, 
Україна повинна була зробити осмислений вибір на користь однієї з 
двох моделей національної ідентичності. Перша виходить із пріори-
тету громадянськості і робить наголос на політико-правових і гума-
нітарних складових феномену нації. Друга тяжіє до акцентування 
природно-культурних ознак (концепція «крові і ґрунту») і за своїм 
змістом практично тотожна етнічній ідентичності. На практиці було 
обрано гібридний варіант, який виходив із завдань формування ук-
раїнської ідентичності одночасно за територіально-громадянським і 
етнічним принципами. Але спроби націонал-демократів, які у перші 
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роки незалежності дістали фактичну монополію на формування 
ідеологічної стратегії держави, нав’язати суспільству етнічну модель 
нації і систему преференцій за ознаками титульності чи «укорінен-
ня», спричинили ефект роздвоєння суспільної свідомості, який від-
разу ж дістав виразний регіональний вимір» [2, с. 56].  

Регіоналізація політичних ідентичностей позначилася на роз-
поділі електоральних пріоритетів населення України за територіа-
льною ознакою. Вперше цей розподіл проявився ще під час прези-
дентських виборів 1991 р. Підсумки виборів продемонстрували на-
явність елементів географічної поляризації в структурі електораль-
ної підтримки двох лідерів електоральних симпатій – Л. Кравчука 
та В. Чорновола. Так, найвищі відсотки голосів виборців В. Чорно-
віл отримав в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській обла-
стях. Натомість Л. Кравчук у цих областях показав найгірший ре-
зультат з-поміж регіонів України [3, с. 119].  

У свою чергу, В. Чорновіл найнижчі відсотки отримав в 
АР Крим, Донецькій та Луганській областях [3, с. 122].  

Відмінності у підтримці лідерів виборчих кампаній між об-
ластями Заходу України, з одного боку, та Сходу і Півдня України, 
з іншого, спостерігалися і під час наступних електоральних циклів 
(як президентських, так і парламентських). Однак часом стано-
влення аксіотехнологій ми схильні вважати кампанію, яка вперше 
була побудована саме на підкресленні відмінностей у ціннісних 
пріоритетах різних регіонів країни.  

На думку вітчизняних соціологів С. Оксамитної та С. Макеєва, 
вперше аксіотехнології в Україні були конституційовані під час пре-
зидентських виборів 1994 р., коли на посаду Президента України 
був обраний Л. Кучма. Дослідники переконані, що саме у 1994 р. 
«історико-культурні, економічні, поселенські відмінності набули по-
літичної форми і були перетворені у засіб політичного домінування, 
а їх акцентуація стала одним із правил політичної гри» [4, с. 6]. 

Натомість дослідник регіональних особливостей виборчих тех-
нологій М. Гуйтор заперечує цей умовивід, стверджуючи, що «у ви-
борчих циклах 1991 та 1994 рр. під час розробки виборчих техноло-
гій регіональна специфіка абсолютно не враховувалась» [5, с. 113]. 

Виборчі цикли 1998–1999 рр. також відзначились уніфікова-
ною політичною рекламою, орієнтованою на електорат України за-
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галом. Винятками можна вважати лише поодинокі підходи деяких 
політиків до вибору місць проведення агітаційних заходів. Так, ві-
домо, що П. Симоненко і Н. Вітренко інколи оминали області Ук-
раїни, де домінували націонал-демократичні цінності, а О. Мороз і 
Є. Марчук – навпаки, їхали туди в першу чергу [5, с. 114].  

Уперше спроба врахувати регіональну специфіку у виборчій 
кампанії була зроблена у 2002 р. блоком «Команда озимого поко-
ління» [6, с. 469]. Так, політтехнологи цієї сили П. Щедровицький 
та Ю. Островський для ефективної роботи територію України умо-
вно поділили на вісім регіонів (Західний, Східний, Центральний, 
Південний, регіон «Дніпро», регіон «Донбас», Автономна Респу-
бліка Крим, м. Київ).  

Крім того, було прийнято рішення у великих містах та обла-
сних центрах розповсюджувати кольорові, гарні плакати, а зразки 
дешевої поліграфії – у малих містах. Також на плакатах для вели-
ких і малих міст містилася різна інформація; реклама розклеюва-
лася не у центрі міста, а у спальних районах.  

Однак блок так і не спромігся подолати виборчий бар’єр та по-
трапити до парламенту. Припускаємо, що однією з основних про-
блем на цьому шляху стало не врахування особливостей різних ре-
гіонів, а також те, що політтехнологам цього блоку так і не вдалося 
переконати виборців у щирості «Команди озимого покоління» та 
«не віртуальності» цього політичного проекту.  

Подіями, які остаточно акцентували початок нової ери вибор-
чих технологій в Україні – ери аксіотехнологій, стали президент-
ські вибори 2004 р. та так звана «помаранчева революція».  

Сприяли цьому масштабні інформаційні і смислові війни, а та-
кож війни міфів між політичними таборами В. Ющенка та В. Януко-
вича. На думку вітчизняного дослідника В. Мороко, однією з причин 
загострення політичної ситуації в країні стала цілковита залежність 
політики від великого бізнесу. Фінансово-промислові групи (ФПГ) 
мали тотальну присутність в усіх партіях без винятку. Їх воля була 
єдиним чинником, що забезпечував створення стратегічних між-
партійних альянсів, нерідко на перший погляд неприродних [7, с. 39]. 

Активізація ФПГ у політиці саме в 2004 р. пояснюється ба-
жанням висунути «свого» кандидата на посаду Президента Ук-
раїни, який, у зв’язку з особливостями політичної системи країни, є 
ключовою фігурою у ній.  
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Однак таку логіку політичних реалій було важко пояснити ви-
борцю. Стійка антипатія до олігархів не спонукала пересічного 
громадянина перейматися проблемами останніх, і це могло при-
звести до неочікуваних результатів. Складно було б довести, що 
«нашоукраїнці» і бізнесмени з групи «Разом» кращі за олігархів з 
Донбасу та Харкова і навпаки. За таких умов, на думку політичної 
еліти, єдиним «правильним» шляхом стало протиставлення грома-
дян країни за місцем проживання. Це стало головною особливістю 
виборчої кампанії. Релігія, мова, історія, соборність, геополітика – 
п’ять стовпів міжгромадянського протистояння того року. Завдяки 
«вдалій» маніпуляції цими темами і став «титульним представни-
ком національно-демократичного табору» В. Ющенко, що вибо-
рював посаду Президента у «захисника» російськомовної України 
В. Януковича [70, с. 40].    

Фактично в 2004 р. проблема чиновників Півдня і Сходу 
країни, які не бажали вивчати та використовувати у повсякденній 
роботі державну мову і саботували навіть кволу політику повер-
нення української культури у власні історичні кордони, була підне-
сена в ранг державної, а часто-густо –міждержавної проблеми та 
взята на озброєння партіями. Складні сторінки історії держави – 
Голодомор, Друга світова (Велика Вітчизняна) війна, боротьба 
УПА, діяльність ОУН почали активно використовуватись у справі 
недопущення порозуміння громадян. Хоча подібні питання спо-
кійно вирішувалися партіями до 2004 р.  

Так, 6 березня 2003 р. законопроект про проведення парла-
ментських слухань щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору 
1932–1933 рр. як акту геноциду було прийнято 287 голосами [8]. 
Це був приклад того, як, не використовуючи спірне питання в 
кон’юнктурних цілях, різні політичні сили знаходили порозуміння. 

 Проте на виборах 2004 р. верх взяла інша логіка – логіка по-
літичної боротьби. Латентне протистояння «україномовний Захід – 
російськомовний Схід» вирвалося назовні та набуло безпрецедент-
ного характеру [7, с. 41]. 

 Це проявилось у тотальній регіоналізації політичних уподобань 
електорату. Так, в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській 
областях В. Янукович набрав лише 2,86 %, 4,72 % та 2,70 %, відпо-
відно (В. Ющенко – 95,72 %, 93,74%, 96,03%) [9].  
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В. Ющенко у Донецькій та Луганській областях здобув 4,21 % 
і 6,21 %, відповідно (В. Янукович – 93,54 % та 91,24%). Загалом у 
16 областях кількість голосів, поданих за кандидатів, відрізнялася 
у 3 та більше разів, а ще у 8 – більш, ніж у 2 рази [9].  

До того ж зони електоральної підтримки В. Ющенка та              
В. Януковича на виборах 2004 р. мали чіткі географічні межі: Вік-
тор Ющенко здобув перемогу у 16 областях Центральної та Захі-
дної України (Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпат-
ській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, 
Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельниць-
кій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській) та м. Києві, Віктор 
Янукович – у 8 областях Сходу та Півдня України (Дніпропетров-
ській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одесь-
кій, Харківській, Херсонській), АР Крим та м. Севастополі [9]. 

Тенденція до такого самого регіонального розподілу електо-
ральних уподобань українців чітко простежувалась і на президентсь-
ких виборах 2010 р., основними конкурентами на яких були В. Яну-
кович та Ю. Тимошенко, якій вдалося відібрати у В. Ющенка та на-
дійно закріпити за собою образ єдиної представниці проукраїнських 
націонал-демократичних сил. Таким чином, географічно зона елек-
торальної підтримки Ю. Тимошенко поширилися на ті самі області 
Центральної та Західної України й м. Київ, що у 2004 р. підтримали 
В. Ющенка. А В. Янукович здобув абсолютну перемогу у тих самих 
областях Сходу та Півдня України, АР Крим та м. Севастополі, де 
його підтримали на попередніх виборах [10].  

Помітною, хоч і на декілька відсотків меншою, залишилася 
поляризація електоральних настроїв виборців Західної та Півден-
ної і Східної частини країни у 2010 р. Так, у Донецькій, Луганській 
областях, м. Севастополі Віктор Янукович набрав 90,44 %, 88,96 % 
та 84,35 % голосів виборців, відповідно, (Ю. Тимошенко – 6,45 %, 
7,72 % та 10,38 %, відповідно). Натомість у Івано-Франківській, 
Львівській та Тернопільській областях Юлію Тимошенко підтри-
мало 88,89 %, 86,20 % та 88,39 % виборців, відповідно (а В. Януко-
вича лише 7,02 %, 8,60 % та 7,92 % виборців, відповідно) [10].     

Ці дані фактично свідчать про штучне перенесення конфлікту 
між елітами на населення. Внаслідок маніпуляційних практик по-
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літтехнологами обох ворогуючих таборів було створено ідентифі-
каційний fake-конфлікт («fake» – у перекл. з англ. «підробка, фаль-
шивка») на регіональній основі в Україні.  

Упродовж тривалого часу конфліктів на регіональній основі, а 
точніше – на основі регіонального розподілу електоральних уподо-
бань у толерантному українському суспільстві також не спостеріга-
лось. Фактично, у 2004 р. технології ціннісного розколу суспільства 
були застосовані для штучного підвищення політичної активності 
виборців у кожному із регіонів. Адже чим вищий рівень соціальної 
напруги, тим вище залучення соціального суб’єкта в кампанію.  

Деякі дослідники вважають, що для загострення політичної 
ситуації використовується технологія розширення зони конфлікту, 
його глобалізації, яка реалізується через надання конфлікту гіпер-
значущості («це не просто вибори, вирішується доля країни»). А 
також технологія створення супутних конфліктних зон. Тобто, ак-
центування уваги на інших протиріччях між соціальними групами 
та побудові їх навколо основного протистояння [11, с.165]. 

Натомість вітчизняний фахівець з проблем виборчих техноло-
гій Т. Моторнюк, заперечує розгляд виборчого процесу в катего-
ріях теорії конфлікту, стверджуючи, що «готовність суспільства до 
проведення виборів – найважливіша ознака його демократичності, 
здатності до вирішення нагальних проблем мирними політичними 
методами» [12, с.231].  

З нею, в свою чергу, не погоджується український політолог 
В. Гончарук, який вважає, що вибори – це гостра, жорстока бороть-
ба за владу, яку потрібно описувати виключно військовими термі-
нами. Зокрема, дослідник розрізняє війни за політичні ніші; внутрі-
шньопартійні війни; війни за склад комісій; персональні війни, які 
спрямовані на дискредитацію ключових гравців (у тому числі 
війни «двійників» та рейтингів); війни за виборців (зокрема, під-
куп); війни за міжнародну підтримку [13].   

На нашу думку, два останні підходи до розуміння виборчого 
процесу в цілому та виборчих технологій зокрема, дещо гіперболі-
зують дійсність. Ми погоджуємось із тим, що вибори мають відбу-
ватися за всіма демократичними стандартами, але водночас ви-
знаємо їх потенційною зоною виникнення конфлікту різноспрямо-
ваних інтересів соціальних груп.  
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До зон конфлікту віднесемо, зокрема, такі питання:  
– про статус російської мови в Україні; 
– про політику історичної пам’яті (теорії походження Київсь-

кої Русі, зміст Переяславської угоди 1654 р., роль та місце в історії 
країни Жовтневої революції, Голодомору 1932–1933 рр., Великої 
Вітчизняної війни, репресій, колабораціонізму, ОУН-УПА, «ге-
роїзація» одіозних історичних фігур, розпад СРСР тощо); 

– про геополітичне становище України та її майбутнє в міжна-
родних союзах та організаціях (загострення питання про необхі-
дність вибору країни між «східною» і «західною» цивілізаціями, 
про необхідність вступу у міжнародні економічні, політичні, 
військово-політичні структури різного штибу: ЄЕП, ЄС, НАТО, 
Митний союз тощо); 

– про релігію і віросповідання (зокрема, через актуалізацію 
протистояння між собою православних конфесій, УГКЦ тощо).  

Фактично, починаючи з 2004 р. спекуляція навколо цих тем за-
кріпила специфічну систему соціальних символів і міфів, на яких по-
чали базуватися виборчі технології. Причому, починаючи з 2004 р. за-
ради перемоги представники однієї і тієї самої політичної сили в різ-
них регіонах почали акцентувати зовсім інші (а інколи і взагалі діаме-
трально протилежні) аспекти, які ґрунтуються на різних суспільних 
цінностях, а точніше, суспільних цінностях різних регіонів.  

Під час парламентської кампанії 2006 р. розподіл електораль-
ної підтримки провідних політичних сил залишився в географічних 
межах президентських виборів 2004 р. Партія регіонів на чолі з В. 
Януковичем стала лідером виборчих симпатій у тих самих восьми 
областях Сходу та Півдня, АР Крим та м. Севастополі, що й її 
лідер у 2004 р. [14].  

Електоральна база підтримки В. Ющенка за регіонами розпо-
ділилася між двома політичними силами: блоком «Наша Україна» 
та «Блоком Юлії Тимошенко», які в сукупності посіли перші місця 
у тих самих регіонах, де здобув першість Віктор Ющенко у 2004 р. 
Утім, різниця у відсотках, набраних партіями-лідерами у більшості 
областей, уже не була настільки разючою, як на президентських 
виборах 2004 р., хоча й дуже значною між областями Галичини 
(Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська області) та Донбасу 
(Донецька та Луганська області) [14].  
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Під час позачергових виборів до ВР України у 2007 р. регіо-
нальний розподіл щодо лідерів електоральних уподобань також не 
змінився порівняно з попередніми двома кампаніями загальнона-
ціональних виборів [15]. 

Консервацію геграфічних меж електоральних уподобань ви-
борців продемонстрували і вибори до Верховної Ради України 
2012 р. [15].  

Таким чином, протягом 2004–2012 рр. провідним політичним 
силам України вдалося зберегти географічні межі їхньої електо-
ральної підтримки. На нашу думку, це пов’язано із цілеспрямова-
ним застосуванням різноспрямованих аксіотехнологій у різних ре-
гіонах України. 

Грунтуючись на власному науковому аналізі електоральних 
вподобань виборців, пропонуємо виділити три основні регіони: 
Західний, Центральний та Південно-Східний.  

При цьому дозволимо собі не погодитися із науковцями, які 
традиційно зараховують до Західного електорального регіону Во-
линську, Закарпатську, Чернівецьку області [17]. Географічно вони 
дійсно знаходяться на Заході. Але за ціннісним і електоральним 
критеріями належать до Центрального регіону, куди ми їх і зараху-
вали. Водночас, столицю України – м. Київ ми вважаємо органі-
чною частиною не Центрального, а Західного регіону.  

Отже, на нашу думку, виділені нами регіони складаються з 
таких адміністративно-територіальних одиниць: 

1) Західний: Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Терно-
пільська області та м. Київ; 

2) Центральний: Вінницька, Волинська, Житомирська, За-
карпатська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, 
Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області; 

3) Південно-Східний: Дніпропетровська, Донецька, Запо-
різька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Херсонська 
області, Автономна Республіка Крим та м. Севастополь.    

Ціннісною основою кожного із виділених нами регіонів є вла-
сний соціокультурний код, який можна розглядати як концентра-
цію природно-географічних, геополітичних, геоекономічних, істо-
ричних, культурних та інших ознак.  
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 Аксіотехнології, що почали активно використовуватися у ви-
борчих кампаніях в Україні з 2004 р., базуються на створенні і ек-
сплуатації міфів, які виступають у ролі своєрідного «підсилювача» 
регіональних цінностей, загострюють той чи інший їх аспект, 
гіперболізують їх.  

Однією з причин виникнення аксіотехнологій, на нашу думку, 
стало невиконання політичними акторами комунікативної функції, 
яка є ключовою для виборчих технологій демократичних країн. 
Адже саме завдяки постійній якісній двосторонній комунікації між 
політиками і виборцями перші перемагають на виборах, а другі – 
отримують можливість впливати на прийняття важливих для сус-
пільства рішень.  

Частково заповнити комунікативний вакуум між народом і 
владою вдалося політичній рекламі, яка сприяла впізнаваності по-
літика і у період між 1998 та 2004 рр. дійсно забезпечувала голосу-
вання за партії і їх перемогу через здійснення потужного інформа-
ційного пресингу на виборця.  

Однак ефективність цієї виборчої технології поступово зни-
жувалась, оскільки така комунікація, по-перше, була нерегулярною 
(активізовувалася лише напередодні виборів), а по-друге, односто-
ронньою: із «центру» (президент, уряд, партія влади) спеціально 
сформовану і досить часто необ’єктивну інформацію «спускають» 
громадянам, які, фактично, позбавлені можливості впливати на 
процес прийняття рішень.  

Поява виборчих аксіотехнологій стала штучною спробою від-
вернути увагу виборців від цих серйозних проблем політичної кому-
нікації у вітчизняному інформаційному просторі (а не вирішити їх) 
та мобілізувати виборців на власну підтримку.   

Для цього електоральне поле сучасної України було, факти-
чно, поділене між основними політичними гравцями під час прези-
дентських та парламентських виборчих кампаній 2004–2012 рр. за 
допомогою актуалізації цінностей-симулякрів, які роз’єднують ук-
раїнське суспільство. До них, зокрема, можна віднести: мовне пи-
тання; формування політичної ідентичності на уроках Крут, Голо-
домору, боротьбі ОУН-УПА, з одного боку, та Великій Вітчизня-
ній війні, радянському минулому, з іншого; героїзацію суперечли-
вих історичних постатей (І. Мазепи, Р. Шухевича, С. Бандери, з од-
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ного боку, та В. Леніна, Й. Сталіна, Л. Брежнєва, з іншого); спеку-
ляції геополітичним та цивілізаційним вибором України тощо.  

Під час президентських виборів 2004 та 2010 рр. це прояви-
лось у спекуляції ціннісними образами «захисників» проукраїнсь-
кого Заходу та Центру України (у 2004 р. – В. Ющенко, у 2010 р. – 
Ю. Тимошенко) й проросійського Південного Сходу (у 2004 та 
2010 рр. – В. Янукович).   

Парламентські електоральні цикли 2006, 2007 та 2012 рр. зав-
дяки ціннісним маніпуляціям лише поглибили протиріччя в сере-
дині суспільства. Сприяли цьому аксіотехнології, застосовані різ-
ними політичними силами. Їх особливістю була агресивна тональ-
ність, покликана створити негативні емоційні стани: ненависть, 
тривогу, неспокій.  

Прикметно, що саме ті політичні сили, які найактивніше кори-
стувалися такими прийомами, здобули найбільшу підтримку ви-
борців. Тобто, маніпуляційні аксіотехнології у 2004–2012 рр. ви-
явилися найефективнішими.  

Так, у 2006 р. лідерами електоральних симпатій стали Партія 
регіонів та Блок Юлії Тимошенко. Партія регіонів значну увагу 
приділяла залякуванню електорату майбутнім економічним крахом 
у разі, якщо переможе хтось, крім них. Крім того, нею були вико-
ристані звернення до уявлень, характерних для певної релігійної, 
етнічної, соціальної чи будь-якої іншої групи, які виражалися у ви-
ступах проти НАТО, за російську мову як другу державну та за 
ЄЕП без особливого роз’яснення переваг такої позиції, спираючись 
на стереотипи та упередження своєї частини електорату [18]. 

Політтехнологи БЮТу також використовували агресивні тех-
нології. Як наслідок, Ю. Тимошенко у своїх публічних виступах 
змушувала «помаранчевий» електорат відчувати себе скривдженим 
та обманутим деякими представниками Партії Регіонів [19, с.347].  

Натомість політичні сили, які в своїй риториці зробили ставку 
не на продовження ціннісного протистояння, а на заспокоєння вла-
сного електорату своїми здобутками, отримали неочікувано низьку 
підтримку виборців (СПУ, КПУ, Наша Україна, Блок В. Литвина). 

Під час позачергових виборів 2007 р. помилковість попере-
дньої стратегії виборчої кампанії врахували технологи КПУ та Бло-
ку Литвина. Обидві партії боролися за свого виборця значно ради-
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кальніше. Особливо яскраво це простежується у маніпуляційних ак-
сіотехнологіях комуністів. Так, одним із прикладів експлуатації ре-
гіональних цінностей може служити рекламний спот, що працює на 
розкол суспільства: «Хто ти – нащадок Ватутіна і Ковпака чи Бан-
дери і Шухевича» [20, с.304]. На нашу думку, саме завдяки подіб-
ним технологіям Комуністичній партії вдалося значно покращити 
свій результат і отримати в півтора рази більше голосів, ніж на попе-
редніх виборах (відсоток підтримки зріс з 3,66 % до 5,39 %) [21].    

Результати виборів 2012 р. засвідчили небувалу успішність ви-
борчих аксіотехнологій. Так, саме ті політичні сили, які найбільш 
цинічно маніпулювали цінностями виборців, отримали найбільші 
електоральні дивіденди. Особливо динамічно зросли електоральні 
симпатії виборців КПУ та ВО «Свобода».  

КПУ здобула в 2,5 раза більше голосів (13,18 %), ніж на попе-
редніх виборах 2007 р. (5,39 %) [19]. А за ВО «Свобода» у 2012 р. 
проголосувало у 15 разів більше виборців (10,44 %), ніж на попере-
дніх виборах (0,76 %) [20].    

Головним фундаментом для побудови виборчих аксіотехноло-
гій КПУ стала акцентуація ностальгічних почуттів і спогадів про 
блага часів СРСР; категорично негативне ставлення до країн Захід-
ної демократії (країн ЄС, США), утворених ними міжнародних та 
міжурядових організацій й структур («Припинення співробітни-
цтва України із МВФ. Перегляд усіх нерівноправних міжнародних 
договорів, у першу чергу – в рамках СОТ»); відверто позитивне 
ставлення до Росії та різного роду геополітичних і геоекономічних 
союзів із нею («Наш пріоритет зовнішньої політики – вступ до Ми-
тного союзу, Єдиного економічного простору, Євразійського еко-
номічного союзу»); підтримка встановлення російської мови дру-
гою державною; критична налаштованість проти технологій «май-
данного віче», розгляду інших схем історичного процесу («Не да-
дим переписать историю!»); героїзація радянського минулого (Ле-
ніна, Сталіна, героїв Великої Вітчизняної війни) та засудження 
«альтернативних» героїв (насамперед, лідерів ОУН-УПА та осіб, 
що спрівпрацювали із нею) [22].  

Окрім цього, політична агітація КПУ була наскрізь просякнута 
популізмом радянського штибу: на відміну від «інших, що тільки 
обіцяють», «комуністи встановлять контроль за цінами і наведуть 
порядок», «лише комуністи зроблять так, як було раніше» тощо.  
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Найбільш ефективною стала така стратегія експлуатації цінно-
стей виборців у Південно-Східному регіоні, де КПУ здобула 21,15 % 
голосів усіх виборців регіону (у АР Крим, м. Севастополі та 8 обла-
стях регіону зайняла 2-ге місце за кількістю отриманих партіями го-
лосів після Партії Регіонів), на відміну від Центрального та Захі-
дного регіонів, де КПУ користується в рази меншою підтримкою: 
10,1% та 3,83 %, відповідно [23].   

Головною ідеєю виборчих аксіотехнології ВО «Свобода» стала 
непримиренна політична боротьба за незалежність України та всіма 
політичними агентами, діяльність яких спрямована проти цього.  

Виходячи із основних положень офіційної передвиборчої про-
грами 2012 р. ВО «Свобода» та офіційних заяв її лідерів, ідеологі-
чну спрямованість цієї політичної сили можна визначити як націо-
нал-комуністичну: її прихильники прагнуть збільшення могутності 
впливу країни шляхом реалізації інтересів насамперед титульної 
нації – українців та потужної соціальної політики [24].  

Сутність ціннісних основ виборчих технологій ВО «Свобода» 
полягає у донесенні до виборців головного меседжу: «ВО «Свобо-
да» творила революцію «на граніті», валила пам’ятники окупантам 
та закривала «райкоми». Це опозиційний спецназ, який готовий да-
ти відсіч злочинному режиму. Ми не продаємося, не зрадимо, нас 
не можливо зламати [25].  

Підтвердженням виборчих маніпуляцій цінностями виборців 
цією політичною силою є непропорційно велике заповнення змісту 
політичної агітації минулим – зокрема, ототожнення ворогів мину-
лого (Ленін, Сталін тощо) із ворогами сучасними (Янукович, Аза-
ров, Табачник, Путін, Мєдвєдєв тощо), примат позараціонального 
(«Богом дана країна»), образно-емоційного начала (протиставлення 
«ми–вони», «вороги–герої»), пошук зовнішніх ворогів («агенти 
Москви», «совєтські окупанти» тощо) та ін.  

На практиці такий підхід до політичної боротьби за владу ви-
явився у проведенні протестів проти призначення Д. Табачника мі-
ністром освіти, молоді і спорту України в уряді М. Азарова, які 
розпочались у березні 2010 р. (так звана «АнтиТаба́чна кампа́нія»), 
підтримці «Податкового», «Мовного» та «Євромайданів».  

Напередодні парламентських виборів 2012 р. лідер ВО «Сво-
бода» О. Тягнибок публічно наголосив, що прийняття Податкового 
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та Пенсійного кодексів є «економічним терором та політичним ге-
ноцидом» українців, тому: «Ми обов’язково відмінимо ці анти-
українські закони та керуватимемося підходом «малий бізнес – 
малі податки, великий бізнес – великі податки» [25].  

Щодо інших аспектів взаємодії із бізнесом ВО «Свобода» за-
являло про наміри «встановити мінімальні зарплату і пенсію на 
рівні європейських», «ліквідувати прірву між багатими і бідними, 
стимулюючи розвиток середнього класу», «не оподатковувати 
гроші заробітчан, які повернуться в Україну та вкладуть їх у віт-
чизняну економіку». Ці заяви пояснюються тим, що ВО «Свобода» 
намагалося заручитися підтримкою електорату напередодні вибо-
рів 2012 р., маніпулюючи ціннісними пріоритетами населення на-
самперед Західного та Центрального регіонів. Тому що: по-перше, 
саме в цих регіонах сконцентровані представники малого бізнесу, 
який для багатьох українських сімей є не лише високою цінністю, 
але й засобом до існування; по-друге, саме вихідці з цих двох елек-
торальних регіонів становлять найбільшу частку робочих мігрантів 
до країн ЄС; по-третє, саме населення Західного та Центрального 
регіонів найбільше прагне до європейських соціальних виплат, 
тому що знає їхній розмір (у тому числі і через те, що жителям 
Центру і Заходу частіше доводилося бувати у країнах ЄС, ніж їх 
співгромадянам із Південно-Східної України).     

Водночас, винними в утисках малих підприємців та інших со-
ціальних груп оголошувалися члени «партії влади», які за своєю сут-
тю є «українофобами, які бажають русифікувати Україну та здійс-
нити реванш Совєцької імперії» [25].  

Не допустити його «не здригнеться рука» лише у ВО «Свобода», 
яке збирається відмінити «мовний» закон; визнати вояків УПА уча-
сниками національно-визвольної боротьби за незалежність України, 
надати їм належні пільги і компенсувати недодані за роки незале-жно-
сті; оголосити день створення УПА – 14 жовтня державним святом; 
провести люстрацію влади; повернути у свідоцтво про народження та 
паспорт графу про національну належність; знизити тарифи на ЖКГ; 
«врятувати» освіту та медицину; недопустити приватизацію стратегі-
чних підприємств, реприватизувати незаконно приватизовані та про-
вести низку інших заходів (більшість – відверто популістських), які 
допоможуть «змінити все на користь українців» [25]. 
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Активно користувалися виборчими аксіотехнологіями у 2012 р. 
й інші політичні сили, що потрапили до Верховної Ради України VII 
скликання: Партія регіонів, ВО «Батьківщина» та Партія «УДАР»  
В. Кличка. Понад те, вони здобули значно більше голосів, ніж КПУ 
та ВО «Свобода». Однак ці політичні сили (окрім Партії «УДАР»             
В. Кличка, яка вперше брала участь у парламентських виборах), от-
римали дещо меншу підтримку виборців, ніж на попередніх виборах 
2007 р. (Партія регіонів втратила 4,37 % голосів, а ВО «Батьків-
щина» – 5,17 %) [24]. 

 Виборчі аксіотехнології 2012 р. знайшли свій вияв і у одно-
мандатних округах (у 2012 р. вибори проводилися за змішаною па-
ралельною виборчою системою, а у 2006–2007 рр. – виключно за 
пропорційною). Причому в кожному із виділених нами електораль-
них регіонів вони експлуатували різні ціннісні пріоритети. 

У Західному регіоні головними темами стали відданість Ук-
раїні, патріотичні ініціативи, опозиційна незламність: Т. Батенко – 
«Гарантую, що Тарас Батенко чесно служитиме Україні і чесно слу-
житиме вам» (Л. Лук’яненко); О. Канівець – «Лише об’єднана опо-
зиція здатна зупинити бульдозер Януковича», «Ніколи не стане «ту-
шкою» (А. Гриценко); А. Лопушанський – «Не дивлячись на утиски 
влади, встановлював пам’ятники Степанові Бандері»; Ю. Михальчи-
шин – «Солдат свободи», Т. Стецьків – « Перевірений боєць».  

У Південно-Східному регіоні основні меседжі стосувалися 
ностальгії за СРСР, співпраці із Росією, російській мові як другій 
державній: Сергій Шахов – «У Сергея Шахова – совецкая ко-
манда!», В. Лютікова – «Мы украинцы и будем говорить на своем 
родном языке – русском!», О. Петров – «Петров – готов! Решать! 
Действовать! Помогать!», І. Бережна – «Наши деды сражались за 
Родину! Так будем же достойны их Великого Подвига! Победим 
вместе!» тощо.   

Натомість, в одномандатних округах Центрального регіону ус-
пішними були мажоритарники, які використовували не політичні, а 
суто прагматичні меседжі і гасла: І. Куровський – «ВАТ «Ні-
жинТеплоМережі» повідомляє, що завдяки допомозі народного де-
путата І. І. Куровського з 16 серпня у Вашому будинку відновлено 
гаряче постачання», О. Лукашук – «Справи – конкретні, наміри – че-
сні!», В. Мельниченко – «З турботою про кам’янчан!» тощо.   
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Таким чином, президентська виборча кампанія 2004 р. та 
пов’язана із нею «помаранчева революція» створили сприятливі 
умови для подальшої еволюції виборчих технологій.  

Саме з цього часу політтехнологами для боротьби за владу по-
чинають масштабно використовуватися цінності населення з різ-
них регіонів країни, а також створюватися псевдоцінності, які шту-
чно, за домогою потужного інформаційного пресингу подаються 
як справжні і дуже актуальні.  

Вдала маніпуляція різними ціннісними пріоритетами грома-
дян, зокрема, протиставлення цінностей різних регіонів сприяє 
політичній мобілізації виборців та стимулює їх віддати свої голоси 
за «захисників» своїх цінностей. Цей феномен, на нашу думку, 
варто назвати виборчими аксіотехнологіями.  

Особливого розмаху застосування виборчих аксіотехнологій 
набуло у парламентській кампанії 2012 р. Понад те, з великим від-
сотком імовірності можемо стверджувати, що у наступних електо-
ральних кампаніях їх популярність лише збільшуватиметься.  

Так, наприклад, політичні події ціннісного характеру (євро-
пейські цінності) кінця 2013 р., які дістали назву «Євромайдан», 
фактично ознаменували достроковий початок президентської ви-
борчої кампанії 2015 р.  

Однак слід зауважити, що маніпуляції, в тому числі ціннісні, 
сприяють виникненню радикально налаштованих політичних сил, 
а як наслідок – поляризують суспільство, створюють атмосферу 
недовіри, напруженості і ворожості.  

Тобто, виборчі маніпуляції можуть становити загрозу не лише 
становленню демократії, але й національній безпеці України. Тому 
у протидії впливам таких деструктивних технологій надзвичайно 
важливу роль мають відігравати інститути громадянського суспіль-
ства та правоохоронні органи.     
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ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ 
ОБ’ЄДНАНЬ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ 
З ДЕРЖАВНОЮ ВЛАДОЮ 

 
У статті досліджуються сутнісні характеристики громад-

ських об’єднань у сучасному світі, а також особливості їх інсти-
туціоналізації. Розкрито значення взаємодії громадських об’єд-
нань та державної влади у сучасних державах. Проаналізовано ос-
новні механізми здійснення такої взаємодії.  

Ключові слова: громадські об’єднання, громадянське суспіль-
ство, державна влада, неурядові організації, соціальна взаємодія. 

Petrenko K. The NGO’s indtitutionazation and cppoeration with 
the government. the essential characteristics of public associations in 
contemporary world and features of their institutionalization are 
explored in the article. The significance of interaction between NGOs 
and the government in modern states is exposed. The basic mechanisms 
of such interaction are analyzed. 

Key words: public associations, civil society, government, NGO, 
social interaction. 

 
Розвиток громадянського суспільства проголошено одним з 

найбільш пріоритетних завдань сучасних демократичних країн. З 
поширенням в світі таких західних цінностей, як індивідуалізм, за-
хист прав і свобод людини та громадянина, громадська участь та 
самоврядування, все більшого значення в демократичних суспіль-
ствах набувають громадські об’єднання (ГО). Отже, сучасні дослі-
дження констатують не лише щорічне зростання кількості ГО в 
країнах світу [1], але і розвиток механізмів їх співпраці та коопера-
ції з державною владою. 

Громадські об’єднання як основний елемент громадянського 
суспільства, їх взаємодія з державною владою широко досліджу-
ються в науковій літературі. Так, проблеми взаємовідносин дер-
жави та інститутів громадянського суспільства знайшли своє відо-
браження у наукових працях Е. Арато, Х. Волкера, А. Грамші, 
Р. Дарендорфа, Дж. Кіна, Дж. Коен, М. Лінденберга, Р. Патнема, 
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Ф. Фукуями, Р. Хайнемана, Д. Янга тощо. Становлення і розвиток 
громадянського суспільства та його складових досліджують вітчи-
зняні дослідники: Г. Зеленько, М. Пірен, В. Ребкало, С. Телешун, 
В. Цвих. Серед зарубіжних дослідників проблеми інститутів та ін-
ституційного розвитку неурядових організацій порушуються в 
працях Е. Гріндела, П. Моргана, Д. Найта, Д. Норта, А. Тобелема, 
Ф. Фукуями та ін.  

Концепція функціонування ГО може широко варіюватися за-
лежно від того, як ми визначаємо поняття «громадське об’єднан-
ня». Сам термін може включати в себе десятки різних видів органі-
зацій та об’єднань. Наприклад,  приватні школи і лікарні можна 
віднести до ГО, оскільки вони є недержавними організаціями. Те-
рористичні групи можна вважати громадськими об’єднаннями, ос-
кільки вони створені, щоб контролювати уряди та працюють неза-
лежно один від одного. Сутнісні особливості громадських об’єд-
нань можуть змінюватися залежно від їх розміру, цілей, організа-
ційної структури та матеріальних ресурсів. Наприклад, дитячі гро-
мадські організації значно відрізнятимуться за цілями та масшта-
бами своєї діяльності від військових ветеранських організацій, які, 
в свою чергу, не будуть схожі на міжнародні благодійні фонди або 
експертно-аналітичні центри. 

Пітер Віллеттс у своїй праці «Що таке недержавні організації» 
[2] стверджує, що немає загальноприйнятого визначення ГО, але є три 
загальноприйняті характеристики, що виключають деякі організації з 
поняття, що розглядається. По-перше, ГО не повинно бути політи-
чною партією чи урядовою установою. Вони не мають бути безпосе-
редньо пов’язаними з будь-якими організаціями уряду. Крім того, во-
ни не повинні прагнути до досягнення політичної влади в рамках 
своєї діяльності. По-друге, вони не мають генерувати прибуток. Біз-
нес структура чи компанія, націлена на заробляння грошей, не є гро-
мадським об’єднанням. По-третє, всі злочинні групи слід виключити з 
визначення ГО, хоча вони і не належать до урядів або приватних 
компаній. Отже, справжньою сутнісною характеристикою ГО висту-
пає суспільно корисна мета створення та функціонування. Шаміма 
Ахмед та Девід Поттер у праці «ГО в міжнародній політиці» також 
підійшли до визначення ГО шляхом перерахування груп організацій, 
які слід виключити з понятійного кола [3]. На думку авторів, громад-
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ськими організаціями не можуть бути державні органи, корпорації, 
релігійні групи, політичні партії, приватні лікарні, школи, спортивні 
організації, братські організації та терористичні групи. 

Узагальнений підхід до визначення та класифікації ГО має 
сучасний науковець Ласло Сзабо. За його визначенням: «громад-
ські об’єднання – це юридичні установи, створені особами або ор-
ганізаціями без участі чи представництва уряду. У тих випадках, 
коли ГО повністю або частково фінансується урядом, організація 
зберігає свій неурядовий статус, поки ніхто з представників уряду 
не є частиною організації» [4]. Вчений аналізує ГО в сучасному 
світі та виділяє таку класифікацію: 

 Міжнародні громадські організації; 
 Міжнародні громадські організації, орієнтовані на бізнес; 
 Громадські організації з захисту оточуючого середовища; 
 Громадські організації, якими оперує уряд; 
 Квазі-автономні неурядові організації; 
 Громадські організації з технічної допомоги. 
Хоча ГО не прагнуть створювати прибутку, за організацією та 

структурою вони дуже схожі на комерційні корпорації. Основною 
відмінністю між ГО та комерційними структурами є джерела дохо-
ду. Так, джерелами фінансування громадських організацій зазвичай 
виступають членські внески, уряди, приватні корпорації, фонди та 
іноземні джерела. Для того, щоб зібрати кошти для діяльності ГО, її 
лідерам необхідно підтримувати та розвивати організаційну стру-
ктуру, маркетинг, стратегію функціонування, менеджмент, системи 
моніторингу, оцінки та обліку. Таким чином, організаційна стру-
ктура громадських об’єднань дуже схожа на структуру комерційних 
організацій, за винятком того факту, що вони не виробляють жодних 
матеріальних продуктів. 

Мірою зростання кількості ГО у світі протягом останніх десяти-
літь відчутно збільшився і конкурентний тиск між ними. Так, Марк 
Лінденберг ще у 2003 році описав у своїй праці «Ми на гострому чи 
тупому краї? Поліпшення ефективності діяльності неурядових орга-
нізацій за допомогою приватного та громадського сектору стратегі-
чного менеджменту», що фінансові донори з розвитком громадянсь-
кого суспільства вимагають все більшої фінансової підзвітності ГО 
та очікують він них конкретних результатів діяльності [5]. Він також 
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пояснює, що невеликим ГО все складніше йти в ногу з більш 
ефективними і великими організаціями, які володіють кількісними 
перевагами зв’язків та каналів надання соціальних послуг.  

Проте найбільш вагомою в процесі інституціоналізації ГО є їх 
взаємодія з державною владою. Основою для такої взаємодії є пра-
вове середовище, яке створюється державою для функціонування 
та розвитку громадської сфери. Сприятливе правове середовище 
встановлює захист та основу для функціонування ГО, а також об-
межує здатність урядів втручатися в їх діяльність. Правове середо-
вище – це свого роду чітко визначені правила, які підтримують 
стійкість та функціонування ГО. Не менш важливо, що правова ба-
за сприяє розвитку міжгалузевої співпраці між громадськими орга-
нізаціями, урядом та комерційними корпораціями. Наприклад, 
уявимо ситуацію, що міністерство вирішує укласти контракт з гро-
мадським об’єднанням для надання послуг у певній сфері (напри-
клад, створення та функціонування установ для безпритульних). 
Державна установа в такому разі виділяє кошти для часткової під-
тримки надання цих послуг і вимагає від ГО залучення додатково-
го фінансування з інших джерел для надання послуг у повному об-
сязі. Закони можуть підтримувати ці відносини (і надання послуг) 
кількома способами. По-перше, закон може дозволити ГО створи-
ти власний дохід і може звільнити такі доходи від оподаткування. 
По-друге, визнаючи важливість залучення приватних ресурсів, закон 
може заохочувати громадські організації звертатися до фізичних та 
юридичних осіб і сприяти такій співпраці через призначення подат-
кових пільг для приватних осіб і корпоративних пожертвувань у 
громадський сектор. По-третє, ГО може покладатися на волонтерів у 
здійсненні своєї діяльності (наприклад, волонтери можуть організу-
вати деякі заходи для безпритульних протягом дня). Шляхом усу-
нення перешкод на шляху волонтерства (наприклад, звільнення від 
оподаткування, компенсації витрат на проживання, проїзд та харчу-
вання) закон може підтримувати участь громадян у суспільно кори-
сній діяльності – наданні соціальних послуг. 

Загалом, вчені виділяють два типи взаємодії між державною 
владою та неурядовими організаціями: зверху вниз або знизу вверх. 
У відносинах зверху вниз держави, як правило, впливають на ГО, 
надаючи ресурси та контролюючи наявні кошти. На противагу цьо-
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му, взаємодія знизу вверх надає можливість неурядовим органі-
заціям функціонувати як незалежним від уряду інститутам. Крім 
того, ГО намагаються впливати на політику урядів для захисту ін-
тересів громадськості або окремих соціальних груп у певних галу-
зях. Обидва підходи, здається, пояснюють відносини між громад-
ським сектором та державою, але на практиці таких односторонніх 
підходів практично немає. Вид державного режиму і зрілість гро-
мадських організацій впливають на динаміку розвитку взаємовід-
носин між ними. Залежно від державного режиму, ГО мають різ-
ний доступ до громадськості і рівень впливу на рішення урядів. 
Понад те, в країнах розвиненої демократії громадські організації 
функціонували достатньо довго, щоб бути незалежними від прямо-
го контролю урядів. Таким чином, ГО, як правило, мають більший 
вплив на уряди в демократичних країнах. З іншого боку, громад-
ські об’єднання в багатьох недемократичних країнах не достатньо 
розвинуті і досі перебувають під сильним впливом з боку держави. 

Проте із загальною світовою тенденцією до зростання ролі та-
ких недержавних інститутів, як ГО, фонди, експертні та аналітичні 
центри, транснаціональні коаліції, соціальні рухи тощо, питання їх 
взаємодії з державними органами особливо актуалізувалося. Хоча 
громадські об’єднання є неурядовими утвореннями за визначенням, 
вони не можуть бути абсолютно відокремлені від влади, оскільки 
функціонують всередині держави. Таким чином, держави можуть 
впливати на функціонування і характеристики ГО. У базовій науко-
вій праці Томаса Ріссе-Каппена «Повернення транснаціональних 
стосунків. Введення» стверджується, що відомо три основні скла-
дові, які впливають на розвиток громадських об’єднань: державний 
устрій, соціальна структура та політичні мережі [6]. Усі три еле-
менти можуть вплинути на характеристики ГО. Зосередивши увагу 
на соціальній структурі, вчений наполягає на тому, що громадські 
об’єднання стикаються з двома основними перешкодами, якщо хо-
чуть впливати на національну політику. По-перше, вони повинні от-
римати доступ до політичної системи та національних урядів, що 
передбачає наявність відповідних механізмів їх взаємодії. По-друге, 
вони мають збільшувати підтримку та довіру громадськості.  

Волкер Хейнс у своїй праці «Демократичні країни, допоміжні 
агенти та світове суспільство: яка назва гри?» аналізує відносини 
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між ГО та державою за допомогою теоретико-ігрового поняття [7]. 
Він зазначає, що є різні варіанти відносин між ГО і державою зале-
жно від часу та країни. Розглядаючи держави та ГО як раціональні 
актори, він стверджує, що неурядові організації мають змішані мо-
тиви гри з урядом. Інтереси громадського сектору та держави ча-
стково збігаються, а частково – перебувають у конфлікті. З одного 
боку, третій сектор виконує роль двигуна суспільного розвитку та 
розділяє обов’язки держави з надання соціальних послуг. З іншого 
боку, громадські об’єднання контролюють дії уряду та мають орга-
нізовану структуру для відстоювання своїх інтересів на противагу 
інтересам державним.  

Деніс Янг у роботі «Альтернативні моделі взаємовідносин між 
урядом та неприбутковим сектором: теоретичні та міжнародні пер-
спективи» намагається осмислити відносини ГО та державної вла-
ди більш комплексно [8]. На основі проведених порівняльних до-
сліджень різних країн він доходить висновку, що громадський сек-
тор та держава можуть або доповнювати один одного, або змагати-
ся між собою. Він стверджує, що в деяких ситуаціях громадські ор-
ганізації можуть діяти не лише незалежно від уряду, але і слугу-
вати доповненням до нього. Наприклад, коли дві країни не бу-
дують офіційні дипломатичні відносини, ГО можуть легко співпра-
цювати з громадськими організаціями в іншій країні, в тому числі 
над національними проектами. У подібних ситуаціях, на думку ав-
тора, громадські об’єднання є хорошими партнерами для урядів. 

Згадуваний вище угорський дослідник Ласло Сзабо перерахо-
вує такі вигоди від тісної взаємодії між державними органами та ГО: 
збільшення уваги та обізнаності громадськості щодо суспільних по-
треб; мобілізація великих комбінованих ресурсів (державних і доб-
ровільного сектору) для вирішення соціальних проблем; реалізація 
кращих цільових програм та послуг. При цьому, вчений виділяє такі 
механізми їх кооперації: залучення зацікавлених та найбільш обізна-
них груп користувачів у конкретні проекти; спільна робота гро-
мадськості та держави над соціальними проектами; рамкові угоди 
для досягнення конкретних результатів; політика відносин впливу. 
Але, на думку Л. Сзабо, є й проблеми імплементації механізмів 
кооперації державних органів та ГО на практиці. Серед них: від-
сутність прозорості; відсутність підзвітності; надмірна політизація 
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взаємодії; зростання інтересу та фінансової підтримки з боку дер-
жави призводить до збільшення її впливу на сектор в цілому [4]. 

В останні кілька років співпраця між державними органами і 
неурядовими організаціями значно зросла в країнах, що розвива-
ються. Спостерігається тенденція до розширення сфери застосову-
ваних галузей співробітництва, збільшення наявних форм і меха-
нізмів співпраці, а також інституціоналізація партнерства з тим, 
щоб забезпечити спадкоємність та стійкість. Частиною такої інсти-
туціоналізації є, зокрема, підтримка державними органами громад-
ського сектору через прийняття сприятливих нормативних актів, 
про що йшлося вище (так звана правова інституціоналізація). У 
свою чергу, важливою та необхідною проблемою політичної інсти-
туціоналізації громадських об’єднань є проблема фінансування. 
Основними сучасними механізмами її вирішення виступають гран-
ти та субсидії, які можуть виділятися як з державних, так і з при-
ватних джерел. У деяких країнах поширена практика контролю 
держави щодо надання фінансової підтримки для розвитку громад-
ського сектору (наприклад, Хорватський національний фонд розви-
тку громадянського суспільства). 

Паралельно з вирішенням фінансових відносин і партнерства в 
задоволенні соціальних потреб уряди і неурядові організації в процесі 
інституціоналізації останніх повинні налагодити якісні канали кому-
нікації. Визнання важливості безперервного діалогу та довгостроко-
вих стратегій співпраці і підтримки розвитку сектору є сьогодні зага-
льноприйнятими для демократичних країн та країн, що розвиваються. 
Для цього деякі держави створюють окремі підрозділи, офіси або від-
діли з інституціоналізації співпраці з ГО (наприклад, Хорватія, Угор-
щина, Македонія, Словаччина, Чехія тощо). Мета таких підрозділів 
полягає у сприянні розвитку демократії та зміцненню міжгалузевих 
відносин, розробці та реалізації угод про співробітництво, розвитку 
діалогу, розширенню участі ГО в процесі прийняття рішень та під-
тримці послідовної політики для розвитку сектору. 

Крім того, низкою країн прийнято програмні документи, такі як 
програми співробітництва або цілеспрямовані стратегії, які допо-
магають зміцнювати співробітництво і підтримку. Ці документи від-
різняються цілями та механізмами реалізації в різних країнах, проте 
в основі всіх закладено базові принципи співпраці і сприяння уря-
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дом підтримки розвитку сектору. Наприклад, в Естонії та Угорщині 
вже реалізовані певні етапи стратегій, засвоєно корисний досвід, 
який служить основою для розробки подальших документів.  

Подібний програмний документ розроблено та прийнято і в Ук-
раїні. Так, у Стратегії державної політики сприяння розвитку грома-
дянського суспільства в Україні, затвердженої Указом Президента 
України від 24 березня 2012 р., зазначається, що держава і громадян-
ське суспільство в рамках демократичного устрою зацікавлені в 
діалозі та партнерстві, підвищенні ефективності взаємодії. При цьо-
му, особливо наголошено на тому, що без розвиненого громадянсь-
кого суспільства держава не створить можливостей для забезпечен-
ня функціонування різних моделей демократії участі, що у поєднан-
ні з безпосередньою та представницькою демократією є умовою ус-
пішної модернізації, європейської інтеграції та сталого розвитку [9]. 

Разом із тим, у цьому документі перераховуються і проблеми 
розвитку громадянського суспільства в Україні. Наголошено, що 
діяльність інститутів громадянського суспільства характеризується 
недостатнім рівнем їх інституційної, фінансової та кадрової спромо-
жності. Як підсумок, вітчизняними та міжнародними неурядовими 
організаціями фіксується низький рівень суспільно значущої добро-
вільної активності громадян. Позитивні приклади налагодження 
ефективної співпраці між органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспіль-
ства є поодинокими, а не системною практикою. Рівень взаємної до-
віри між владою, підприємницькими колами та інститутами грома-
дянського суспільства є низьким, що проявляється у відчуженості, 
замість солідарної відповідальності за стан суспільного розвитку [9]. 

25 січня 2012 р. Президентом України утворено Координа-
ційну раду з питань розвитку громадянського суспільства, до якої 
увійшли і представники громадянського суспільства за різними на-
прямами діяльності громадських організацій, і представники влади 
різних рівнів – центральної та регіональної. Визначено основні на-
прями діяльності Координаційної ради з питань розвитку грома-
дянського суспільства в Україні. Насамперед це інституалізація, 
або створення законодавчих умов чи передумов для стимулювання 
розвитку громадянського суспільства. Другий напрям пов’язаний 
із демократичними практиками в контексті налагодження діалогу 
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між владою та суспільством. Здійснення аналізу нормативно-пра-
вової бази та реальних практик взаємодії інститутів громадянсько-
го суспільства із владою інших країн. Третім напрямом визначено 
організацію роботи громадських рад при органах центральної та 
регіональної виконавчої влади. Нарешті, Координаційна рада 
займається розробкою форм залучення інститутів громадянського 
суспільства до формування державної та регіональної політики. 
Окремим напрямом можна вважати інформаційно-комунікативний, 
пов’язаний саме з популяризацією ідеї щодо залучення інститутів 
громадянського суспільства до формування державної політики в 
Україні на всіх рівнях. 

Необхідно зазначити, що, хоча в Україні активно ведеться ро-
бота із забезпечення правової та політичної інституціоналізації 
громадських об’єднань, вдосконалюється нормативно-правова база 
та створюються відповідні державні органи для налагодження взає-
модії, результати не можна вважати задовільними. Однією з основ-
них причин цього можна вважати загальну нестабільність політи-
чної системи в Україні, часту зміну влади, відсутність традиції, 
спадкоємності та комплексності у процесі державної взаємодії із 
громадянським суспільством. У свою чергу, громадський сектор в 
Україні можна вважати недостатньо сформованим та незалежним, 
щоб запропонувати державі якісний соціальний продукт та механі-
зми налагодження співпраці. Громадські об’єднання в Україні зде-
більшого залежать фінансово від урядових програм або закордон-
них джерел фінансування. 

Таким чином, хоча в сучасному світі є багато позитивних змін 
у співпраці між державною владою та ГО, інституціоналізації ос-
танніх, розвиток цього процесу несе багато уроків, яким країни мо-
жуть і повинні навчатись одна у одної. Хоча механізми або інстру-
менти для співпраці можуть бути подібними, процеси відрізня-
ються щодо цілей і мотивацій, національних та ментальних особ-
ливостей, ініціаторів механізму, проблем і переговорів у процесі і, 
нарешті, з точки зору досягнутих результатів. 
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Андрій Герасименко 
 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА 
В ЕКОНОМІЧНІЙ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ 

 
Аналізуються завдання трансформації національної наукової 

системи, головними серед яких є перехід від політики збереження 
до політики відновлення наукового потенціалу у сфері фундамен-
тальних досліджень; від політики пасивного спостереження до 
політики активного виборювання передових позицій у свiтi на ос-
нові нових відкриттів; від моделі витратної науки до моделі 
реальної комерціалізації наукових знань. 
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Ключові слова: людина, виробництво, економічна політика, 
наука, науково-технічна політика, техніка, культура, виховання. 

Gerasymenko A. Scientific and technical policy in the economic 
strategy of the country. Aims of transformation of the national scientific 
system, the main of which are a transition from the policy of preservation 
to the policy of restoration of scientific potential in the sphere of 
fundamental research; from the policy of passive observation to the 
policy of active fight for leading roles in the world on the basis of new 
discoveries; from the model of flow science to the model of real 
commercialization of scientific knowledge were analyzed. 

Key words: human, production, economic policy, science, scientific 
and technical policy, technics, culture, upbringing. 

 
Науково-технічна політика – це політика держави щодо фор-

мування умов, сприятливих для ефективного наукового, технічно-
го, технологічного розвитку країни, зокрема цілі, форми та методи 
діяльності держави у науково-технічній сфері [1, с. 139]. У суча-
сних умовах стан економічного розвитку країни визначається без-
посередньо досягненнями науки й техніки та мірою їх використан-
ня, тобто рівнем інноваційних процесів. Останні справляють вплив 
на різні аспекти загальнодержавного розвитку. Україна має зна-
чний науково-технічний потенціал, однак він слабко орієнтований 
на реалізацію конкретних інновацій у всіх секторах економіки. По-
долання відставання практично у всіх галузях і виробництвах по-
требує рішучих дій держави [2, с. 19]. 

Затверджена в Конституції України державна науково-техні-
чна політика як об’єктивно-інституційна форма здійснення дер-
жавного регулювання науки швидко виявила власні особливості: 

1) основні принципи її проведення: загальнодержавний мас-
штаб здійснення; допомога держави науковим установам, закладам 
і підприємствам у впровадженні інновацій; сприяння поєднанню 
фундаментальних і прикладних досліджень з метою найшвидшого 
впровадження їх результатів у виробництво. Ці заходи сприяють 
прискоренню суспільних перетворень; 

2) постановка гостро актуальної мети: прогнозування світо-
вого науково-технічного прогресу; пошук і консолідація джерел 
фінансування національних витрат на розвиток науки; системний 
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розвиток науково-технічних технологій і науково-соціальних тех-
нологій; створення інноваційної сфери як частини світового тво-
рення інновацій; формування національного ринку інновацій; під-
вищення наукоємного виробництва і ресурсозбереження, особливо 
енергоносіїв; використання ринкових відносин у практичному 
впровадженні досягнень науки. Загальне значення цієї мети поля-
гає в можливості залучення науки і збільшенні її внеску в приско-
рення демократизації суспільства й трансформації економіки; 

3) інституційний підхід державної науково-технічної політики 
відносно досягнення вказаної мети за допомогою певних механіз-
мів залучення науки до перехідних процесів [3, с. 72]. 

Науково-технічна діяльність традиційно вважається сферою 
активної державної політики. Цілями науково-технічної й іннова-
ційної політики розвинутих країн світу, як правило, є збільшення 
внеску науки і техніки в розвиток економіки країни; забезпечення 
прогресивних перетворень у сфері матеріального виробництва; під-
вищення конкурентоспроможності національного продукту на сві-
товому ринку; зміцнення безпеки й обороноздатності країни; полі-
пшення екологічного стану; збереження і розвиток сформованих 
наукових шкіл [2, с. 20] 

В Україні становлення нової наукової системи, що організу-
ється та фінансується в суверенній державі, в умовах переходу до 
ринкової економіки й демократичних принципів управління, відбу-
вається повільно. Причини полягають, з одного боку, в тій глибо-
кій економічній кризі, яка, безумовно, не могла не позначитися на 
стані української науки, що за радянських часів фінансувалася за 
рахунок бюджетних державних коштів. З іншого боку, слабка під-
готовленість до швидкоплинних радикальних перетворень суспіль-
ства та запровадження нових функціональних механізмів також 
уповільнює розвиток. Унаслідок тривалої системної кризи сус-
пільно-економічних відносин українська наука опинилася серед 
тих суспільних сфер, які зазнали найбільших втрат: чисельність 
науковців, фінансування, матеріально-технічна база тощо. Сталося 
стрімке старіння наукового персоналу, передусім через те, що з 
науки пішла молодь, i не було адекватного припливу молодих 
наукових кадрів. Проте в деяких наукових напрямах в Україні вда-
лося не лише зберегти, а й зміцнити науково-технічний потенціал. 
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Реалiзацiя цього науково-технічного потенціалу може найближчим 
часом забезпечити розвиток вiдповiдного високотехнологічного 
виробництва конкурентоспроможної продукції [4, с. 461]. 

Треба зазначити, що державна науково-технічна та інноваційна 
політика не може і не повинна обмежуватися лише фінансовою під-
тримкою науково-технічних програм і наданням різних пільг суб’єк-
там, які здійснюють інноваційну діяльність. Держава зобов’язана ви-
конувати функції економічної (комерційної) реалізації науково-техні-
чних нововведень, виступати основним інвестором інтелектуального 
капіталу, суб’єктом присвоєння економічних результатів науково-тех-
нічного потенціалу. До основних принципів державної політики в 
науково-технічній та інноваційній діяльності належать свобода науко-
вої та науково-технічної творчості, правова охорона інтелектуальної 
власності, інтеграція наукової, науково-технічної діяльності й освіти, 
підтримка конкуренції у сферах науки і техніки, концентрація ресур-
сів на пріоритетних напрямах наукового розвитку, стимулювання ді-
лової активності в науковій, науково-технічній та інноваційній діяль-
ності, розвиток міжнародного наукового співробітництва [2, с. 21]. 

Для того, щоб визначити особливості науково-технічної політи-
ки, необхідно з’ясувати особливості науково-технічного розвитку 
України. За визначенням науковців, вони полягають у наступному 
[1, с. 140]: технічне і технологічне відставання від рівня розвинених 
країн світу; висока ресурсомісткість (енерго-, матеріало-, фондо- та 
працемісткість) виробництва; низький рівень продуктивності праці; 
певна військова спрямованість наукових розробок; певна ізольова-
ність у світовому науково-технічному і технологічному обміні; нера-
ціональне використання науково-технічного потенціалу країни тощо. 

Для подолання зазначених проблем та створення ефективної 
науково-технічної політики було розроблено Стратегію інноваційно-
го розвитку України на 2010–2020 рр. в умовах глобалізаційних ви-
кликів, ключовим завданням якої є подолання глибокого розриву, 
який склався між наукою України й розвинутими країнами в умовах 
оплати праці та вимогливості до системи формування кадрового по-
тенціалу науки. Рівень оплати праці науковців в Україні залиша-
ється найнижчим серед європейських країн. Водночас фактично не 
впливає на якість формування кадрового потенціалу науки існуюча 
система оцінювання результатів діяльності науковців.  
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З метою подолання цього розриву Стратегія передбачає:  
– провести оцінювання відповідності науково-кадрового по-

тенціалу встановленим пріоритетам наукового та інноваційного 
розвитку країни й атестацію робочих місць дослідників для визна-
чення реальної наявності підготовлених у відповідних проблемних 
галузях спеціалістів, якості наукових лідерів, рівня наукового до-
робку, технологічної забезпеченості, доступу до світових науково-
інформаційних ресурсів, розвиненості партнерських зв’язків між 
учасниками циклу «наука – інновації», а також зв’язків з вітчиз-
няними замовниками на виконання НДДКР;  

– провести в усіх наукових установах атестацію наукових пра-
цівників з метою оцінювання рівня відповідності їх професійної ква-
ліфікації та результативності критеріям і стандартам, які існують у 
європейській науковій спільноті;  

– за результатами атестації сконцентрувати державну підтри-
мку на раціональне фінансове та матеріально-технічне забезпечен-
ня в основному ефективно працюючих учених і наукових колекти-
вів, створити на базі найкращих з них високотехнологічні наукові 
центри міжнародного значення, умови праці в яких сприятимуть 
поверненню із-за кордону українських фахівців, а також будуть 
привабливими для зарубіжних учених;  

– запровадити в практику відносин у науковій сфері спеціальну 
контрактну форму, що даватиме змогу встановлювати для окремих 
найбільш продуктивних учених позатарифний розмір оплати праці, 
рівень якої відповідатиме європейським стандартам. Заробіток уче-
ного має залежати не від звання, а від його конкретного внеску в 
розвиток науки та стимулювати зростання творчої активності;  

– вдосконалити систему наукової підготовки фахівців з вищою 
освітою, відновити у вищих навчальних закладах вимогу обов’яз-
кового поєднання навчального й наукового процесів, широкої уча-
сті студентів у виконанні НДДКР, створювати різноманітні студен-
тські форми організації навчально-дослідної та проектно-конструк-
торської роботи, розробити й запровадити програму державної під-
тримки найбільш талановитих студентів для навчання у провідних 
вітчизняних і зарубіжних університетах;  

– реформувати систему підготовки й атестації наукових кад-
рів, встановити, що підготовка та атестація наукових і науково-пе-



0  

 320 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(70) 

дагогічних кадрів здійснюватиметься виключно в наукових устано-
вах та вищих навчальних закладах, в яких виконуються наукові до-
слідження світового рівня; запровадити дворівневу систему атеста-
ції докторів наук (на державному рівні – атестований доктор наук, 
на рівні університету або наукової установи – доктор наук відпові-
дного університету або наукової установи), відмовившись від існу-
ючого нині вченого ступеня кандидата наук;  

– розробити й запровадити програму державної підтримки ста-
жування молодих учених у зарубіжних наукових центрах, водночас 
забезпечивши умови для їх повернення для роботи в науковій сфе-
рі України. Створити для реалізації програми спеціальний держав-
ний фонд цільової підготовки перспективної наукової молоді в 
провідних зарубіжних наукових центрах, а також у національних 
наукових центрах України, зосередивши в ньому для цього кошти, 
які надаються зараз для виплати президентських, державних, імен-
них та інших стипендій, а також грантів і премій;  

– запровадити систему регулярного підвищення наукової квалі-
фікації науковців, передбачити надання раз у 5–7 років творчої від-
пустки вченим для узагальнення отриманих ними наукових резуль-
татів і підготовки наукової праці (дисертації, монографії тощо);  

– розробити й запровадити систему стимулів для підвищення 
мобільності наукових кадрів, зокрема, їх переходу на роботу в під-
приємницькі виробничі структури, створення ними інноваційних 
фірм, участі в роботі науково-технічних рад у міністерствах, в ор-
ганах місцевої влади, на підприємствах;  

– запровадити заходи з матеріального, морального та профе-
сійного заохочення своєчасного виходу наукових працівників на 
пенсію [5].  

Успішна трансформація національної наукової системи мож-
лива в умовах реалізації в державний науково-технічній політиці 
стратегічних напрямів розвитку науково-технологічної сфери. Ви-
значальними серед них є такі:  

1. Перехід від політики збереження до політики відновлення 
наукового потенціалу у сфері фундаментальних досліджень, зокре-
ма всесвітньо визнаних наукових шкіл.  

2. Перехід від політики пасивного спостереження до політики 
активного виборювання передових позицій у свiтi на основі нових 
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відкриттів, впровадження «ноу-хау», наукових ідей через підтри-
мання вiдповiдних прикладних досліджень i розробок, промисло-
вих наукоємних новацій.  

3. Перехід від моделі витратної науки до моделі реальної ко-
мерціалізації наукових знань. Визнання інтелектуальної власності як 
основи реального зростання економіки дасть змогу перейти від суто 
споживання до продажу продуктів інтелектуальної праці. Ввести в 
господарський обіг об’єкти інтелектуальної власності, створити під-
ґрунтя сталого розвитку України у ХХI ст. [4, с. 463]. 

Наука не існує без інновацій, відповідно, науково-технічна по-
літика неможлива без інноваційної політики держави. Основними 
напрямами підтримки державної інноваційної політики в Україні є 
[6, с. 118]: 

 сприяння підвищенню інноваційної активності, що забез-
печить збільшення конкурентоспроможності вітчизняної продукції 
на основі освоєння науково-технічних досягнень і оновлення ви-
робництва; 

 орієнтація на підтримку базисних і поліпшуючих інновацій як 
складових сучасного технологічного укладу; 

 сполучення державного регулювання інноваційної діяльності 
з ефективним функціонуванням конкурентного ринкового іннова-
ційного механізму, захистом інтелектуальної власності; 

 сприяння розвитку інноваційної діяльності в регіонах Ук-
раїни, міжнародному трансферту технологій, міжнародному інве-
стиційному співробітництву, захисту інтересів національного інно-
ваційного підприємництва. 
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Богдан Макаренко  
 

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА В СТРАТЕГІЇ 
УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

 
Аналізується місце соціальної політики в системі соціальної 

безпеки; автор підкреслює, що реалізація соціальної політики в Ук-
раїні не завжди забезпечувала можливості для дотримання дер-
жавою своїх зобов’язань; за умови системної економічної кризи 
соціальна політика не може бути повноцінною, адже для реаліза-
ції соціальних програм потрібні значні ресурси; у цей період фун-
кції держави зводяться до забезпечення мінімального соціального 
захисту найбільш нужденним верствам населення; соціальна ціна 
реформ виявилася надмірною, а система соціального захисту ма-
лоефективною. Автор стверджує, що майнове розшарування, пе-
рерозподіл суспільного багатства, збагачення та концентрація 
значних матеріальних цінностей у руках у невеликого прошарку на-
селення на тлі різкого зниження життєвого рівня і навіть зубо-
жіння переважної більшості громадян України свідчать про недо-
сконалість системи оплати праці та податкових механізмів регу-
лювання доходів населення; діюча система соціальної політики не 
забезпечує дотримання основних соціальних прав більшості грома-
дян в усіх сферах суспільства, надання в потрібному обсязі допо-
моги бідним тощо, а навпаки, сприяє посиленню цих деформацій 
та збільшенню можливостей, прав і доходів виключно заможних 
верств населення. Вона потребує модернізації. 
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Makarenko B. Social security in Ukrainian state creation. Place of 
social policy in the social security system was analyzed; the author 
emphasizes that the implementation of social policy in Ukraine has not 
always provided opportunities for the state’s compliance with its 
obligations; under conditions of economic crisis, social policy can not be 
complete, because social programs require substantial resources; in this 
period public functions are reduced to a minimum to ensure the social 
protection of the most needy segments of the population, the social cost of 
reform was excessive and inefficient social security system. The author 
argues that stratification, redistribution of wealth, enriching and 
significant concentration of wealth in the hands of a small segment of the 
population against the backdrop of a sharp decline in living standards as 
well as the impoverishment of the majority of citizens of Ukraine prove 
the inadequacy of wages and tax regulation mechanisms household 
income, current system of social policy fails to basic social rights of the 
majority of citizens in all spheres of society, providing the right amount 
of assistance to the poor, etc., but rather enhances data deformities and 
increase opportunities, rights and revenues of only wealthy people. It 
requires modernization. 

Key words: human, society, policy, government, culture, education, 
social security. 

 
З моменту набуття незалежності 24 серпня 1991 року Україна 

зробила низку потужних кроків для того, щоб посісти серед наро-
дів Європи те місце, на яке вона заслуговує. Суттєві зміни відбули-
ся в усіх без винятку сферах життя. Між тим, усі ці зміни можуть 
бути зведені нанівець, якщо не звертати достатньої уваги на пи-
тання національної безпеки в контексті актуальних питань соціаль-
ної політики і соціальної безпеки. Що ж ми бачимо в цьому плані? 
З одного боку, Україна орієнтується на інтеграцію з Європейським 
Союзом. Підтверджуючи свій європейський вибір, ми ставимо за 
стратегічну мету вступ до ЄС. Стратегія інтеграції України до ЄС 
була затверджена колись ще Указом Президента України від 11 
червня 1998 року: «Національні інтереси України, – зазначається у 
стратегії, – потребують утвердження України як впливової євро-
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пейської держави, повноправного члена ЄС». Унаслідок очікувано-
го розширення ЄС, вступом до ЄС Польщі та Угорщини, Україна 
межує з ЄС, що створить принципово нову геополітичну ситуацію. 
У зв’язку з цим є необхідним чітке та всебічне визначення зовні-
шньополітичної стратегії щодо інтеграції України до європейсько-
го політичного, економічного та правового простору. Серед інших, 
стратегія передбачає інтеграцію до ЄС у контексті загальноєвроп-
ейської безпеки. Безпека України в цьому контексті ґрунтується на 
тому, що розвиток і зміцнення ЄС поглиблюють загальноєвропей-
ську безпеку в усіх її вимірах. Принцип неподільності європейської 
безпеки однаково важливий як для України, так і для ЄС та його 
повноправних і асоційованих членів. 

Кооперативна безпека, пошук підходів до якої, поряд з іншими 
європейськими та трансатлантичними структурами, які активно 
веде ЄС, має стати для України гарантією власної безпеки. Розши-
рення співпраці з Західноєвропейським союзом (ЗЄС) – основною 
структурою оборони і безпеки ЄС – є одним з основних чинників 
інтеграції до ЄС. 

Одночасно з цим Україна розвиває і поглиблює свої відносини з 
НАТО. Так, у лютому 1994 року Україна приєдналася до програми 
«Партнерство заради миру», а 25 травня 1994 року передала до 
НАТО свій презентаційний документ. 10 червня 1996 року було 
схвалено індивідуальну програму партнерства України з НАТО. 9 
липня 1997 року в Мадриді між Україною та НАТО було підписано 
«Хартію про особливе партнерство». Її головними положеннями ста-
ли: визначання позитивності ролі Альянсу та його відкритості для 
нових членів; визнання і підтримання суверенітету України та не-
порушності її кордонів; визначення сфер та механізмів консультацій 
між українок) та НАТО. Ще 4 листопада 1998 року було затвер-
джено «Державну програму співробітництва України з Організацією 
Північноатлантичного договору». У загальних положеннях Програ-
ми зазначається, що стратегічною метою України є повномасштабна 
інтеграція до європейських та євроатлантичних структур та повно-
правна участь у системі загальноєвропейської безпеки. 

Реалізуючи цю мету, наша держава спрямовує свою діяльність 
на розвиток конструктивного співробітництва з існуючими на євро-
пейському континенті структурами безпеки: Організацією Північно-
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атлантичного Договору (НАТО), Європейським Союзом (ЄС), За-
хідноєвропейським Союзом (ЗЄС), Радою Євроатлантичного Пар-
тнерства (РЄАП), Організацією з питань безпеки і співробітництва в 
Європі (ОБСЄ) та Радою Європи (РЄ), на основі яких формується 
нова структура європейської безпеки ХХІ століття. На початок літа 
1996 року з території України в Росію було вивезено всю ядерну 
зброю. За програмою спільного зменшення напруги (Програма 
Нанна-Лугара ) Україна отримала за ядерне роззброєння від США 
понад 400 млн $. З квітня 1996 року Україна стала повноправним 
членом Групи ядерних постачальників. У 1998 році Україна увійшла 
в режим контролю за ракетними технологіями (РКРТ).  

На нинішньому етапі свого розвитку, в процесі пострадянсь-
кого перетворення суспільства та європейської інтеграції, Україна 
набуває нового історичного та культурного досвіду.  

Обсяг, якість та охоплення соціальних перетворень, що відбу-
ваються на теренах нашої держави, важко порівняти з якимось ін-
шим періодом вітчизняної історії. За роки державної незалежності 
зміни у структурі соціальних, політичних та економічних відносин 
є разючими: сформувалися нові суб’єкти власності та політичної 
діяльності, трансформувалися базові цінності життя і мотивація 
поведінки, змінюються уклад життя і мислення разом зі сталими 
традиціями. Проте виникає питання: чи не є перелічені зміни тим-
часовими, такими, що не здатні втриматися? Чи не загрожує сього-
денній Україні повернення до тоталітарного минулого? З приводу 
першого питання можуть бути різні варіанти відповідей, які зале-
жать радше не від об’єктивного аналізу обставин, а спираються на 
глибоко індивідуальні настанови. Щодо можливості повернення до 
тоталітарного минулого, то тут слід робити конкретні кроки для 
того, аби вберегти Україну від такого розвитку подій.  

Є необхідним зробити особливий акцент саме на соціально-
психологічному аспекті національної безпеки в контексті політи-
чних взаємовідносин України з ЄС та Російською Федерацією. З 
тим фактом, що інтеграція до принципово відмінного від нашого 
укладу життя країн Європи неможлива без зміни свідомості кож-
ного громадянина України, важко не погодитися. 

 Але чим же ж є кожний індивід у нашому суспільстві? Через 
виконання різноманітних соціальних функцій людина є членом 
численних соціальних груп, вона ніби формується у перетині цих 
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груп, ніби точка, в якій перетинаються різні групові впливи. Для 
особистості це має два важливі наслідки: визначається об’єктивне 
місце особистості в системі соціальної діяльності; здійснюється 
вплив на формування свідомості особистості. Особистість виявля-
ється залученою до системи поглядів, уявлень, норм, цінностей чи-
сленних соціальних груп. Вкрай важливо визначити, якою є та 
«рівнодіюча» цих численних групових впливів, яка визначає зміст 
свідомості особистості. 

Одним з найтяжчих наслідків радянської доби, що його відчу-
ває на собі незалежна Україна, є атавізм «совєтської» свідомості, 
який заважає рухатися далі, розвиватися, просуватися до нових 
суспільних змін. «Совок» як культурне, політичне та психологічне 
явище є вкрай обмеженим шорами ідеології, якою були закодовані 
індивіди заради втрати індивідуальності як такої. Цим же можна 
пояснити і розгул лихого індивідуалізму серед українського насе-
лення – після тривалої ізоляції від вільного світу та, насамперед, 
підпорядкуванню одній колективістській ідеології проявити себе 
хочеться кожному, але форми та методи такого прояву в Україні не 
видаються цивілізованими. 

Нові реалії життя посилюють динамізм соціальних груп. Хара-
ктерною та чисто психологічною рисою групи є «Ми-почуття». 
Це означає, що універсальним принципом психологічного офор-
млення групи є розрізнення для індивідів, що входять до групи, 
деякого утворення «ми» на противагу іншому утворенню – «вони». 

«Ми-почуття» зображує необхідність віддиференціювати одну 
спільноту від іншої та тим самим є, власне, ідентифікатором зі-
знання належності особистості до певної групи, тобто соціальної 
ідентичності. Політика Радянського Союзу сформувала міцну 
групу «громадян совєтів», чиє «ми-почуття» було міцним та під-
кріплювалася усвідомленням за принципом «бояться-поважають». 
А чи є сьогодні в наявності почуття соціальної ідентичності серед 
громадян України? Для прояснення ситуації коротко звернемося до 
поняття соціального статусу, а саме – до його соціометричних де-
термінантів. Серед них найголовнішими є: місце особи у структурі 
групової діяльності; функціональна значимість кожного окремого 
індивідуума в спільноті; сприйняття та включеність особи до вну-
трішньо-групових стосунків; 
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Також сюди долучається економічний показник: головною лан-
кою в соціальній політиці держави є політика формування прибу-
тків громадян. Поняття «прибуток» репрезентує собою показник ре-
зультатів економічної діяльності. Економічна література використо-
вує поняття «прибуток» як перевищення вартості виробленого про-
дукту над витратами на його виробництво, а також як долю кожної 
страти, соціальної групи та окремого індивіда у виробленому проду-
кті та привласнену ними частину. Рівень прибутків членів суспіль-
ства є найважливішим показником їх добробуту, бо він визначає 
можливості матеріального та духовного життя індивідуума: відпо-
чинок, здобуття освіти, підтримка здоров’я, задоволення нагальних 
потреб [1, с. 35]. В умовах важкої економічної ситуації, в якій пере-
буває Україна сьогодні, широка суспільна свідомість звертає увагу 
та робить гучний акцент саме на матеріальному забезпеченні грома-
дян України. Звичайно, на інтеграційні процеси багато хто дивиться 
саме як на можливість поліпшення матеріального становища. Але на 
Заході на такі зазіхання дивляться вельми обережно.  

Подальший розвиток ЄС став проблематичним через ті над-
звичайні, на їхню думку, процеси, що, починаючи з 1989 року, від-
булися у Східній Європі, а потім у Радянському Союзі. «Європа» 
мала раніше чіткі кордони, і її розглядали як сукупність лібераль-
них демократій Західної Європи, відмежованих від комуністичних 
країн Сходу. Розпад Радянського Союзу змінив ситуацію. Тепер не 
зрозуміло, де закінчується «Європа», а багато новостворених лібе-
рально-демократичних країн Сходу Європи – наших сусідів – є 
членами чи претендують на членство в ЄС. Введення візового ре-
жиму сусідніми східноєвропейськими країнами, де чимало працює, 
живе та відпочиває українських громадян, здебільшого навіть, від-
верто кажучи, незаконно заробляючи собі на існування, сприйма-
ється з таких причин, зрозуміло, що не з ентузіазмом. 

В умовах такого складного становища населення України 
звертає свої погляди до північної сусідки – Російської Федерації. 
Відчуття певної морально-психологічної єдності з народом РФ се-
ред громадян України має не лише історичні коріння та пострадян-
ську ідеологічну основу, але й на практиці суворого життя в скла-
дних економічних умовах та недовіри й прискіпливого ставлення 
розвиненої Європи тяжіння до «братів по нещастю» міцніє. Це від-
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кидає Україну на багато кроків назад та становить суттєву небез-
пеку в плані втрати незалежності та можливому поверненні авто-
ритарних моделей.  

Важко не погодитися, що парадигмою розбудови російської 
державності є беззастережне успадкування старих державницьких 
ідеологем, принципів та стилю ведення справ, бачення своєї геопо-
літичної ролі. Питання про переосмислення імперської спадщини, 
історичну відповідальність, необхідність оновлення відносин з 
найближчими сусідами у Москві навіть не виникало. У російській 
геополітичній думці не існує суспільно-визнаних концепцій щодо 
визначення власних природних кордонів, власних масштабів. У ній 
переважають такі категорії, як «сфери виняткових інтересів», «зо-
ни впливу», «ареал розселення російськомовного населення». На-
слідками цього стали формування нової російської нації і специфі-
чне ставлення до національного питання як такого, відсутність чіт-
кої межі застосування методів зовнішньої та внутрішньої політики 
і наявність особливих проблем у стосунках з будь-якою сусідньою 
державою, якщо тільки вона не погоджується на роль сателіта. В 
світлі всього вищезазначеного варто згадати хоча б слова коли-
шнього міністра закордонних справ Росії А. Козирєва, що Росія не 
може погодитися на втрату «географічних позицій, на завоювання 
яких були потрібні віки». Звісна річ, що ці погляди поширюються і 
на Україну.  

Практично всіх ідеологів російської державності з’єднує дома-
гання міжнародного визнання винятковості, пріоритетності інтересів 
Москви в Україні. Нині є реальністю те, що Москва не готова до 
змін алгоритму у стосунках із сусідами, руху до реальної паритетно-
сті та партнерства. Мабуть, не треба пояснювати, що Білорусь сього-
дні фактично є маріонетковою державою, придатком Росії. Але ро-
сійські інтереси спрямовані, звісна річ, не тільки на Білорусь, а й на 
Україну. Так уже склалося, що Росія має економічні (особливо наф-
тові та газові) важелі впливу на Україну. До того ж має місце справ-
жнє засилля російської масової культури на теренах України. Але це 
ще не так жахливо. Якщо уявити собі, що Росія вирішить викори-
стати силові засоби, аби підштовхнути Україну назад в лоно імперії, 
то ми зараз реально нічого не зможемо протидіяти, адже Україна є 
фактично беззахисною. Сукупність таких факторів, як відсутність 
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ядерної зброї та жалюгідне становище армії справляють враження 
повної беззахисності та неспроможності до будь-яких заходів. На 
жаль, мусимо констатувати той факт, що це пов’язано з дистанцію-
ванням від Росії. 

Отож, пересічний український громадянин не відчуває тієї не-
обхідної групової залученості до соціального, економічного та по-
літичного життя своєї країни. Високий рівень корупції, зашоре-
ність української економіки, значний вплив олігархії на політичну 
та економічну сфери діяльності держави зумовлюють низький рі-
вень громадянської свідомості. «Ми-почуття», якщо припустити, 
що таке існує щодо громадян України, характеризується або пев-
ною ностальгією за радянськими часами, або відчуттям власної 
меншовартості та бідності, порівняно із західними високорозвине-
ними країнами, ну й, нарешті, відчуттям якоїсь невизначеності з 
присмаком безвихідності. 

Питання полягає в тому, чи політична мова сьогодні може зро-
бити людей здатними виражати свої інтереси та прагнення таким 
чином, щоб це дало змогу ефективно досягти збалансованих та ді-
євих змін. Демократія серйозно постраждала б, якби люди збайду-
жіли до політики, розчарувалися б через історичні зради і трудно-
щі змін і перейнялися б лише турботами про повсякденне життя. 
Якби таке сталося, політичний простір став би відкритим для попу-
лістів усіляких ґатунків. На щастя, можна констатувати, що це не є 
головною тенденцією. Навпаки, ми бачимо демократичну культу-
ру, що постійно поглиблюється. Тому головним завданням є: тран-
сформувати політичну мову в соціальній безпеці держави як прак-
тичне підтвердження того, що держава у своїй соціальній політиці 
практично реалізує інтереси суспільної більшості, а не окремого 
соціально-економічного угруповання, та збільшити роль політи-
чного діалогу, який включає також і діалог про економічний вибір. 

Незважаючи на ті перепони, які ставлять обставини та час на 
шляху України до цивілізованого життя за європейським зразком, 
ми маємо перед собою таку перспективу та необхідний для цього 
потенціал економіко-соціальних і політико-правових можливостей.  

Щоб трансформація була успішною, необхідні неабияка по-
рядність та сильне почуття відповідальності за громадське благо у 
сфері державного управління. По суті, це є завданням суспільно-
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політичним, як умова стабільної моделі соціальної безпеки в стру-
ктурі загальної системи національної безпеки.  

Інша головна проблема – корупція. Цей «рак суспільства» мо-
же набувати різних форм – від підтримування старих зв’язків до 
дрібних хабарів дрібним бюрократам і аж до прямолінійної жорсто-
кої організованої злочинності. Не можна недооцінювати масштаб 
корупції, хоч цей масштаб і різний у різних країнах. Корупцію, що з 
певного моменту поширилась і стала звичайною та загальноприйня-
тою, потім важко викоріняти. Було б надто поверховим припустити, 
що корупція зникне із усуненням недовершеностей ринку. Ясно, що 
згідно з підручниками, ринкова економіка дає менше можливостей 
для корупції та пошуків незаконних джерел доходу. 

 Але ризик у тому, що у перехідний період корупція може 
встигнути стати всеохоплюючою, що призведе не до соціально-
ринкової економіки, а до дикого та грабіжницького ринку. Постко-
муністичний підйом злочинності та корупції частково спричине-
ний втратою моральних та правових орієнтирів. За відсутності іс-
торичного досвіду інтеграції до новітніх та прогресивних утворень 
на кшталт ЄС, суспільна думка пересічних українців не сприймає 
таких потреб на нинішньому етапі. 

Для суттєвих змін свідомості, формування такого громадянина 
України, який був би здатний жити та працювати в ЄС необхідні 
зміни в економічному та політичному спектрі. Отож, в соціально-
му аспекті розвитку та процесах економічної інтеграції України, на 
пострадянських теренах ми стикаємося з цілим комплексом про-
блем, що потребують комплексного розв’язання та прийняття рі-
шучих заходів. 

На жаль, практика засвідчила, що реалізація соціальної політи-
ки в Україні не завжди забезпечувала можливості для дотримання 
державою своїх зобов’язань. Зрозуміло, за умови системної економі-
чної кризи соціальна політика не може бути повноцінною, адже для 
реалізації соціальних програм потрібні значні ресурси [2, с. 212]. У 
цей період функції держави зводяться до забезпечення мінімального 
соціального захисту найбільш нужденним верствам населення. Про-
те в Україні соціальна ціна реформ виявилася надмірною, а система 
соціального захисту малоефективною.  
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Майнове розшарування, перерозподіл суспільного багатства, 
збагачення та концентрація значних матеріальних цінностей у ру-
ках невеликого прошарку населення на тлі різкого зниження жит-
тєвого рівня і навіть зубожіння переважної більшості громадян Ук-
раїни свідчать про недосконалість системи оплати праці та подат-
кових механізмів регулювання доходів населення. Діюча система 
соціальної політики не забезпечує дотримання основних соціаль-
них прав більшості громадян в усіх сферах суспільства, надання в 
потрібному обсязі допомоги бідним тощо, а навпаки, сприяє поси-
ленню даних деформацій та збільшенню можливостей, прав і дохо-
дів виключно заможних верств населення. 

Характерними рисами системи соціального забезпечення пере-
хідного періоду стали:  

• зрівнялівка у пенсійному забезпеченні та низький його рівень;  
• стрімке підвищення вартості та погіршення якості послуг за-

кладів освіти, охорони здоров’я, культури;  
• відсутність соціального захисту і прав громадян, які працю-

ють у приватному секторі;  
• незабезпечення регресних виплат у зв’язку з трудовим каліц-

твом та професійним захворюванням;  
• неефективність управління коштами Фонду соціального 

страхування, Пенсійного фонду, Державного фонду сприяння зай-
нятості населення тощо. 

Життя вимагає розробки цілісної соціальної політики, тісно 
пов’язаної з економічним розвитком держави, її фінансовими мож-
ливостями. Умови для формування і реалізації соціальної політики 
на основі визначеної стратегії економічного розвитку та фінансової 
стабілізації мають бути закладені в основних напрямах соціальної 
політики. Державна соціальна політика будується у напрямах:  

• подолання негативної тенденції зменшення кількості насе-
лення, всебічної підтримки і створення сприятливих умов для роз-
витку сім’ї, жінок, дітей та молоді;  

• удосконалення соціально-трудових відносин через запрова-
дження відповідної політики доходів населення, забезпечення гаран-
тованості та своєчасності виплати заробітної плати, пенсій, стипен-
дій, допомоги та інших соціальних виплат; розвитку ринку праці, 
посилення державного нагляду за дотриманням прав працюючих, 
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створенням безпечних умов праці; підтримання життєдіяльності 
населення; розвитку соціального партнерства;  

• здійснення всеохоплюючої реформи системи соціального за-
безпечення шляхом реформування соціального страхування та пен-
сійного забезпечення, розвитку системи адресної допомоги най-
уразливішим верствам населення, удосконалення системи соціаль-
ного захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, які по-
страждали від Чорнобильської катастрофи. 

Відповідно, пріоритетами соціальної політики мають бути ви-
значені:  

• створення умов для забезпечення достатнього рівня життя 
населення;  

• розвиток трудового потенціалу, народонаселення;  
• формування середнього класу, недопущення надмірної дифе-

ренціації населення за рівнем доходів;  
• проведення ефективної пенсійної реформи;  
• надання адресної підтримки незахищеним верствам населення;  
• всебічний розвиток освіти, культури, поліпшення охорони 

здоров’я населення.  
За таких умов життєво необхідною для досягнення національ-

ного консенсусу щодо проведення змін є така політична економія 
перехідних процесів, яка має на меті і здатна забезпечити відновлен-
ня неінфляційного зростання, блокування безробіття та здійснення 
стратегії справедливого розподілу як тягаря, так і вигод від змін.  

Головні компоненти цього менеджменту політичної економії 
соціальної безпеки такі: 

• По-перше – сприяння динамічній енергії базисних, економі-
чних структур та інституцій з неодмінним одночасним визнанням 
того, що ринок сам по собі не є соціально ефективним. Ринок є осно-
вою для досягнення мікроекономічної ефективності Але ринкові 
сили, що діють самі по собі, ніколи не досягнуть ані повної зайнято-
сті, ані соціально бажаного розподілу доходів, ані соціально прийня-
тного географічного поширення економічної діяльності. Понад те, є 
багато благ та послуг, необхідних для забезпечення економічної та 
соціальної ефективності, виробництво та розподіл яких не можуть 
бути забезпечені ринковим механізмом [3, с.83]. Найвизначнішими 
серед них є охорона здоров’я, основні види соціального страхування 
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(проти безробіття та старості, хвороби тощо), значна частина освіти 
та культури плюс, звичайно, такі традиційні сфери, як оборона і за-
безпечення законності та правопорядку. Тут, звичайно, слід наголо-
сити, що ринок аж ніяк не відкидається. Він – важливий інструмент 
автоматичного мікроекономічного регулювання змін у питаннях 
технології, внутрішніх та світових потреб, дефіциту ресурсів. 

• По-друге – принципове обстоювання рівності можливостей 
та визнання того, що можливості не можуть бути рівними, якщо іс-
нує велика нерівність у доходах. Обстоювання ідеї рівності для ба-
гатьох, по суті, є політичним питанням, тобто більша рівність роз-
глядається як найвища мета. 

• По-третє – обстоювання справедливості в економічних 
справах, насамперед, справедливості соціальної. Тягар труднощів 
повинні більшою мірою нести «люди з найширшими плечима». 
Що ж до вигод, пов’язаних з економічними досягненнями, то вони 
мають розподілятися між усіма. 

• По-четверте – прагнення досягти якомога більш широкої та ма-
сової участі громадян у прийнятті рішень: чи то через участь в упра-
влінні виробництвом на робочих місцях та через незалежні профспілки, 
чи то через широку громадянську активність, чи то через політичні 
процеси. Іноді це вважають лише політичною метою, іноді, як-от у цій 
доповіді, важливою складовою ефективності економіки. 

• По-п’яте – визнання того, що економічний прогрес повинен 
базуватися на стабільному розвитку при неодмінному збереженні 
довкілля та природних ресурсів для наших дітей та онуків. Коротко-
зоре економічне зростання, що базується на отруєнні повітря, яким 
ми дихаємо, води, яку ми п’ємо, ґрунтів, на яких ми вирощуємо на-
ші в врожаї, – неприйнятне. 

Ці питання стосуються економіки, проте важливим для Ук-
раїни як держави, що розвивається, є працююче демократичне сус-
пільство. Протягом років, коли комуністичне повновладдя було по-
валене, усі перехідні країни пройшли через антикомуністичні рево-
люції та зміни. Після цього відбувалися більш-менш успішні, з то-
чки зору демократичних принципів, вибори, внаслідок яких, як 
правило, склад уряду змінювався. Тому необхідно визнати, що, по-
за усякими сумнівами, демократія довела у перехідних країнах 
свою присутність та силу. 
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Однак демократія – це більше, ніж вибори. Демократія, як 
умова соціальної національної безпеки, повинна підтримуватися 
громадянським суспільством, у якому функціонує та процвітає ве-
лика кількість недержавних організацій (ідеться про органи само-
організації та самоуправління населення, церкви та інші релігійні 
спільноти, профспілки, бізнесові фірми, благодійні організації, по-
літичні партії, людей творчих професій, видавців, освітні товари-
ства тощо). Щоб громадянське суспільство було здатне забезпе-
чити підвалини демократії, у ньому повинні домінувати культура 
компромісу, повага до меншин і етика соціальної та персональної 
порядності [4, с. 386]. Культура демократії явно пускає коріння у 
перехідних суспільствах, що так довго заперечували її. Проте з 
цього коріння ще потрібно щось виростити. Мається на увазі пи-
тання формування ефективної соціальної безпеки в контексті 
стратегії соціальної політики та національної безпеки держави.  
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ВІДЧУЖЕННЯ ПРАЦІ ТА ПРОБЛЕМИ 

 ЙОГО ПОДОЛАННЯ: 
 ТЕОРІЯ ТА УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ПРАКТИКА 

 
Аналізується політична складова природи та сутності відчу-

ження праці та його наслідків, аспекти вияву цієї складової в суча-
сній Україні в період приватизації та становлення ринкових відно-
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син; автор застосовує методологію К.Маркса до аналізу відчу-
ження в сучасних українських реаліях.  

Ключові слова: людина, культура, праця, відчуження, дер-
жавотворення. 

Otreshko V. The alienation of labor and the problems of overcome 
its. The theory and political practice in Ukraine. Nature and essence of 
labor alienation and its consequences, aspects of its display in the modern 
Ukraine in the period of privatization and establishment of market 
relations were analyzed; author uses K. Marx’s methodology regarding 
analysis of alienation in the conditions of modern Ukrainian realities. 

Key words: human, culture, labor, alienation, state formation. 
 
Визнаючи працю як основу державо-, культуро- і людинотво-

рення, важливо вияснити й упередити суперечності, пов’язані з її 
відчуженням. Дехто вважає, що відчуження праці та його (відчу-
ження) наслідки були лише в минулому. Насправді ж ця тема є на-
скрізною. Актуальною вона є й для України. Праця є фундаментом 
державотворення, однак не завжди добробут, статус і успіх осо-
бистості визначається її участю в праці. Не завжди і не скрізь пра-
ця використовується як засіб державотворення. Ще більш поміт-
ною реальністю є те, що далеко не кожен розглядає працю як цін-
ність суспільного і особистого штибу. Все це створює підґрунтя 
для відчуження, подолання якого є актуальним завданням україн-
ського державотворення. Зупинимося на цьому більш детально. 

 Як відомо, праця існує в двох основних формах: «жива праця» 
(як можливість створення благ і багатства – це сам процес праці, 
сама трудова діяльність) і абстрактна праця, яка виражена у вар-
тості проведених благ (хоча вартість визначається часто не якістю, 
корисністю товару, а його оцінкою покупцями). При цьому часто є 
невідповідність між витраченою працею («живою працею») та її 
вартістю (працівник не завжди одержує відповідну винагороду, 
тобто абстрактна праця). Це, у свою чергу, дозволяє несправедливо 
перерозподіляти абстрактну працю (наприклад, той, хто взагалі не 
працює, може мати багато грошей; це проблема, поставлена ще 
Платоном). В результаті відбувається «відчуження праці від капі-
талу», тобто знецінення живої людської праці [1, с. 237]. Термін 
«відчуження» вперше знайшов відбиття у класичній філософії Ста-



0  

 336 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(70) 

родавньої Греції, і як філософсько-духовна категорія застосовува-
лася в середні віки у богословії та теології. В подальшому про-
блема духовного відчуження висвітлювалась в работах Г.Ф. Гегеля 
та Л. Феєрбаха.  

Але найбільш значущим і для теми нашого дослідження, і для 
експлікацій проблем праці у ХХ строріччі стало трактування відчу-
ження К. Марксом, що досі й справляє великий вплив на постра-
дянському просторі. К. Маркс на прикладі праці показав багатоас-
пектну сутність відчуження людини, насамперед у «Економічно-
філософських рукописах 1844 р.». Згідно з його тезою: «праця про-
дукує не лише товари: вона продукує і саму себе, і робітника як то-
вар, причому в тій самій пропорції, в якій вона виготовляє товари 
загалом. Цей факт з’ясовує наступне: предмет, що виготовлений 
працею, її продукт, протистоїть праці як чужій істоті, як сила, неза-
лежна від виробника. Продуктом праці є праця, закріплена за де-
яким предметом, опредмечена в ньому, це є опредмечування 
праці… що є виключення робітника з дійсності, опредмечення є 
втратою предмета і закабалювання предметом, – освоєння пред-
мета, як відчуження»" [2, с. 560–561]. 

Отже, основний аспект аналізу теорії К. Маркса – відчуженість 
предметів, що створила людина по відношенню до її самої. Це один 
з основних елементів теорії, яка ґрунтується на відчуженні реально-
го виробника від результатів праці. Працівник, що працює, вкладає у 
виробництво частку себе, і як суб’єкт, що творить себе, самореалізо-
вує себе у своїй праці, створює нові предмети, що за умов приватної 
власності йому вже не належать. «Приватна власність, – пише 
Маркс, – зробила нас настільки безглуздими й однобічними, що ми 
вважаємо річ нашою, коли ми нею володіємо або споживаємо. Тому 
ми на місце усіх фізичних і духовних почуттів ставимо просте відчу-
ження всіх цих почуттів – почуття володіння» [2, с. 591]. Таким чи-
ном, частина людей, що працює, вже їм не належить, і, як наслідок, 
чим більше робітник працює, тим більше він втрачає себе.  

Чи справедливим цей висновок є для нашої дійсності? Очеви-
дно, що так. Ставши на шлях приватизації й утвердження ринкових 
відносин, ми маємо усвідомлювати ті головні суперечності, які су-
проводжують цей процес. Разом з тим, зважаючи на уроки історії, 
слід чітко упереджувати суперечності й намагатись їх уникати.  
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Другий аспект відчуження – акт виробництва і засоби вироб-
ництва. Якщо праця людини відчужується і об’єктивізується в пред-
метах, то відчуження має бути закладено в самій праці, яка стає чу-
жою для людини. Отже, саме виробництво є зовнішнім для робіт-
ника, чужим для нього, воно є не добровільною працею для само-
реалізації, а насильницькою працею. Цей аспект відчуження свід-
чить про те, що виробництво, так само як і інші види людського іс-
нування, як релігія, зокрема, безпосередньо не залежачи від веління 
людини, вже ввібрали в себе певну родову сутність, що передається 
в рамках суспільства. Ця сутність належить іншому і в іншому, вона 
себе розвиває. 

Третій аспект відчуження – відчуження людської природи са-
мого робітника. В основі цього відчуження лежить видова і, як за-
значалось вище, універсальна сутність людини. Розподіл праці, на 
який не може впливати робітник, навіть у визначенні, що він є ро-
бітником, суперечить його універсальності, його індивідуальній 
сутності, що була успадкована від родової універсальності. Цим за-
кладається певна форма автономії особи. Виходячи саме з цієї 
автономії, К. Маркс визначає розподіл праці як негативний аспект 
відчуження людини, оскільки він здійснюється, з одного боку, поза 
волею робітника, з іншого боку, він суперечить його універсальній 
сутності, втягуючи його лише в частину суспільної діяльності. Ро-
дова сутність з її універсальністю стає робітникові чужою, вона су-
перечить його існуванню [3]. 

Четвертий аспект відчуження, що виділяє К. Маркс, – наслідок 
попередніх відчужень – відчуження людини від людини. Людина, 
виконуючи відчужену працю, не має відчуття єдності з її результа-
тами, а отже, відчужена праця відриває її від реальної об’єктивно-
сті, від її родового життя, що є частиною реальності. П. Рікер під-
креслює, що четвертий вид відчуження означає те, що «людина 
відчужується від іншої людини, а всі разом – від сутності людської 
природи» [4, с. 72]. 

Серед дослідників наукового доробку К. Маркса точиться ди-
скусія про ієрархію відповідних проблем. Загальновизнаним є по-
гляд на економічний детермінізм, проте аналіз «Економічно-філо-
софських рукописів 1844 р.» показує, що К. Маркс починає розгля-
дати проблему відчуження людини з релігійного відчуження, прак-
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тично використовуючи доробок Л. Фейєрбаха, і, за аналогією, пе-
реносить це відчуження на сферу виробництва. Такої позиції до-
тримується А. Шафф, і це дає йому змогу здійснити розподіл на 
суб’єктивне та об’єктивне відчуження людини. Він пояснює, що 
Маркс ніколи не обмежувався розглядом лише економічного відчу-
ження, використовуючи інші види відчуження за аналогією до еко-
номічного, що, в свою чергу, дало йому змогу більш повно розгля-
нути суспільні явище. На основі того, стверджує А. Шафф,             
К. Маркс не намагався звести всі процеси до економічної сфери, а 
виробництво розглядав як діяльність людини загалом, а не лише як 
діяльність у сфері економіки, а дискурс відчуження залишається в 
К. Маркса як методологічна основа для розуміння економічних 
процесів, глибоко ним розкритих, інші ж форми відчуження ним 
розглянуті не достатньою мірою [5, с. 54]. П. Рікер наголошує на 
тому, що критики К. Маркса неправильно трактували, німецький 
термін Production, який вони редукують лише до економічного, за-
уважуючи, що в німецькій мові значеннєве поле цього терміна 
набагато ширше і значно виходить за виробництво в економічному 
значенні. Сюди ж він включає всі інші види суспільного вироб-
ництва, такі як духовне, культурне, політичне тощо. 

Радянський дослідник І. Нарський навпаки, стверджує, що К. 
Маркс ставить у пряму залежність будь-яке відчуження від еко-
номічного відчуження, не лише в формі механізмів, щодо яких від-
бувається відчуження, але і в самій сутті відчуження. Тим самим 
творіння людини в рамках відчуження стають чужими для людини, 
протиставляються її волі, перекреслюють його плани, загрожують 
її існування і домінують над нею [6, c. 72]. Попри вказані 
розходження всі дослідники сходяться на тому, що відчуження за 
К. Марксом – явище багатоаспектне, дослідження якого спрямова-
не на осмислення відносин суб’єкта (робітничого класу, тобто гру-
пи людей, що безпосередньо пов’язані з виробництвом) з об’єктом 
(тобто самим виробництвом). 

Зворотний відчуженню процес Маркс називає процесом при-
своєння людиною своєї справжньої родової сутності, в ході якого 
докорінно змінюється ставлення людини до природи та до інших 
людей. Завдання полягає в тому, щоб звільнити всі людські почут-
тя від гніту почуття володіння. А це можливо, якщо головною ме-
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тою буде саме життя, а не виробництво засобів до життя. А для 
цього необхідно, на думку Маркса, звільнити людину не тільки від 
економічного гноблення, а також і від духовного збіднення, до яко-
го вона приречена через відчуження у праці. 

Проте із розвитком суспільних та гуманітарних наук вчені від-
значають нові виміри відчудження, які притаманні сучасному світові 
в цілому та ситуації, що склалася в пострадянських країнах та Україні 
зокрема. Через призму сучасної психології у словнику за редакцію            
А. Петровського та М. Ярошевського наводиться таке тлумачення цьо-
го терміна: «Відчуження (у психології) – прояв таких життєвих відно-
син суб’єкта зі світом, за яких продукти його діяльності, він сам, а та-
кож інші індивіди і соціальні групи, будучи носіями певних норм, на-
станов і цінностей, усвідомлюються ними як протилежні йому самому 
(від несхожості до неприйняття і ворожості). Це виявляється у відпові-
дних переживаннях суб’єкта: почуттях відособленості, самотності, від-
торгнення, втрати Я» [8, с. 260]. Соціологічний словник тлумачить по-
няття відчуження дещо по-іншому, поширюючи цей феномен на різні 
аспекти соціального буття людини: «Відчуження – відчуття індивідом 
відчуженості від ситуації, групи, культури» [8, с. 539]. 

Деякі зарубіжні соціологи та соціальні психологи намагаються 
поняття «відчуження праці» застосувати емпірично. Це стосується, 
наприклад, книги американського соціолога Р. Блаунера «Відчу-
ження і свобода», де він розглядає наявні концепції та доходить ви-
сновку, що «відчуження» часто спрацьовує в умовах безвладдя, 
відсутності моральних цінностей та норм. Прискоренню процесів 
відчуження праці сприяв, на його думку, перехід від традиційного 
ремісничого виробництва до фабричного, тобто обмеження участі 
працівника у створенні кінцевого продукту праці [9, с. 125]. Осно-
вними причинами, що вели до відчуження працівника, Р. Блаунер 
вважав безвладність, безглуздість, ізоляцію і самовідсторонення. 
Безвладність означає стан, за якого індивіди не можуть контролю-
вати власні дії чи умови існування. Р. Блаунер розрізняв три спосо-
би позбавлення влади: відділення від власності на засоби виробни-
цтва і від кінцевого продукту; неможливість впливати на прийнят-
тя управлінських рішень та адміністративну політику; відсутність 
контролю над умовами найму і безпосереднім процесом праці. 
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Безглуздість буває там, де вузька спеціалізація і бюрократизація 
руйнують або послаблюють органічний зв’язок між працівником, 
процесом праці і його трудовим внеском, коли начальство не цінує 
трудовий внесок підлеглого, наприклад, приховує цінну рацпропо-
зицію. Це спостерігається також на конвеєрі, коли працівник не ба-
чить кінцевих плодів своєї праці за низкою нескінченних вузько спе-
ціалізованих операцій. Ізоляція виникає тоді, коли робітники втра-
чають почуття належності до групи чи корпорації, не можуть чи не 
бажають ідентифікувати себе з організацією та її цілями. 

Самовідсторонення наголошує на суб’єктивній складовій відчу-
ження. Цим концепція Р. Блаунера відрізняється від концепції              
К. Маркса, у якого відчуження описувалося тільки об’єктивним про-
цесом. Самовідсторонення виникає в тому разі, коли монотонна, од-
номанітна праця не дає внутрішнього задоволення. Наслідком стає 
невтягненість у трудову діяльність — самовідсторонення. 

Справді, суперечність між безпосереднім виробником і власни-
ком засобів виробництва залишається вагомою, об’єктивною, але не 
єдиною причиною «новітнього відчуження» людини від праці в су-
часній Україні. Чимало науковців, порушуючи проблему відчуження 
з економічних позицій, намагаються побачити в ній першоджерело 
сучасної кризи. Зокрема, на це вказує В. Юрчишин. Розглядаючи 
відчуження, він має на увазі, насамперед, «повне відчуження праців-
ників від засобів виробництва і результатів своєї праці, а повідно-
шенню до селян – і від землі» [10, с. 24]. Інші дослідники, зокрема Г. 
Дмитренко, пов’язують зниження мотивації до праці, насамперед, з 
відчуженням працівника від результатів праці [11, с. 50]. 

Стосовно останнього уявляється доцільним зупинитися на 
позиції російських вчених І. Бєляєвої, Г. Буличкіної, І. Молокано-
вої. На їх погляд, саме відчуження працівників від трудового про-
цесу зумовило кризу праці, яка на поверхні явищ виявляє себе як 
масова втрата інтересу до продуктивної праці. Автори наголо-
шують: «Відчуження людини від процесу праці, всупереч пошире-
ному стереотипу, не тотожне і, понад те, не може бути зведене до її 
відчуження від засобів виробництва і результату (продукту) її 
праці… Причини, які зумовлюють кризу, можуть бути найрізнома-
нітнішими, а вихід з неї зовсім не обов’язково пов’язаний зі змі-
ною відносин власності» [12, с. 9]. 
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Адже навіть ідея «розпорошення» приватної власності на засоби 
виробництва між усіма працівниками підприємства у вигляді воло-
діння акціями або правом на часткову приватизацію не змінило си-
туації на початку 1900-х рр. після розпаду СРСР та колапса соціалі-
стичної економіки. Як справедливо зазначає В. Іноземцев, «ставлення 
до деяких засобів виробництва, як не до чужих, не є тотожним ста-
вленню до них, як до своїх» [13, с. 69]. Основною причиною факти-
чного відчуження працівників від засобів виробництва протягом ос-
танніх 20 років було те, що трудові колективи, незважаючи на фор-
мально задекларовані конституційні права, реально були повністю 
усунуті від управління навіть тією частиною державної власності, яка 
закріплювалася за цим підприємством, а також від участі в розподілі 
одержаного доходу (фактично – це та ознака безвласності, яку виді-
лив Р.Блаунер). Саме на цій основі трудящі, задіяні на державних під-
приємствах, реально перетворилися в найманих працівників держави і 
вимушені були продавати їй свою робочу силу. В цьому зв’язку 
теоретичні конструкції, які пов’язували величину заробітної плати 
виключно з обсягом національного доходу суспільства і пропорціями 
його розподілу, лише приховували факт нееквівалентного обміну ро-
бочої сили, зайнятої на державних підприємствах, на грошову заро-
бітну плату, занадто низьку, порівняно не тільки з розвинутими, але 
навіть і з багатьма слаборозвинутими країнами. 

Свого часу на це, зокрема, справедливо звертав увагу російсь-
кий економіст Є. Торкановський, вважаючи, що відчуження праці-
вника від інтересів підприємства поглиблюється не стільки відсут-
ністю у нього власності на засоби виробництва, скільки такими 
чинниками, як: втрата чіткої стеми нормування праці та оцінки 
трудових показників і результатів праці, системи стимулювання за 
досягнення найкращих показників роботи; недосконалість системи 
розподільчих відносин; відсторонення працівника від участі в уп-
равлінському процесі; збіднення змістовності праці, її монотон-
ність, одноманітність; несприятливий психологічний клімат на під-
приємстві, існування несправедливої (на погляд працівника) сис-
теми пільг, конфронтація у відносинах між трудовим колективом 
та адміністрацією та ін. [14, с. 59]. 

Інтегруючи ці тенденції, деякі вітчизняні дослідники, наприклад, 
К.Кривенко і В. Чернишук, формулюють сутність поняття відчужен-
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ня праці, розглядаючи відносини власності у поєднанні з трудовими 
відносинами: відокремлення від виробника об’єктивних моментів 
праці – засобів виробництва і землі; з’єднання праці з засобами вироб-
ництва через систему найму або іншу форму економічного або поза-
економічного примусу; примусове витіснення виробника з процесу 
праці як єдиного джерела до життя, проявом якого є безробіття; по-
творний вплив поділу праці на розвиток особи; відчужене ставлення 
виробника до праці та її продукту; відокремлення від виробника про-
дукту його праці, втрата права власності на цей продукт [15, с. 29]. 

Але справедливо згадати також соціальні, мотиваційні, орієнта-
ційні аспекти відчудження від праці. Соціолог О. Пахомова трактує 
відчуження від праці як стан суб’єкта, при якому трудова діяльність 
тією чи іншою мірою втрачає для нього можливість задовольняти 
його потреби. Д. Богиня намагається визначити цей феномен з дещо 
схожої точки зору: «відчуження працівника від праці – це зумовлена 
певними об’єктивними соціально-економічними умовами, втрата 
працівником інтересу до трудової діяльності, яка перестала бути 
ефективним засобом задоволення його потреб» [9, с. 127]. 

Слід звернути увагу на те, що рівень доходів більшості навіть 
працюючих громадян в Україні не задовольняє усіх базових потреб і 
провокує не лише відчуження від праці, а й соціальне виключення – 
категорії, якій присвячено річну доповідь Програми розвитку ООН 
2011 року «Україна на шляху до соціального залучення». У ньому 
вказується: «Бідність домогосподарств (особливо в яких є хоча б одна 
безробітна особа) не тільки провокує виключення від економічної 
сфери життя, а й перешкоджає задоволенню потреб у харчуванні, під-
вищенні кваліфікації чи зміні професії, культурного розвитку, відпо-
чинку, користуванні туристичними послугами, отриманні необхідної 
профілактичної або медичної допомоги тощо. Мешканці сіл через 
низькі доходи (основним джерелом яких є дохід від особистого підсо-
бного господарства та від самозаготівель) є відторгнутими від бага-
тьох сфер суспільного життя. Більше половини домогосподарств 
країни відчувають себе позбавленими нормальних житлових умов, 
більше третини з них є бідними. Головними проявами відторгнення є 
брак грошей на купівлю окремого житла, проведення термінового ре-
монту житла, відсутність у будинку елементарних зручностей, неста-
ча коштів для оплати комунальних послуг і підтримування нор-
мальної температури у житлі в опалювальний сезон» [16, с.76]. 
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Відчуження праці – категорія далеко не абстрактна. В ній ви-
світлюється ввесь спектр проблем і суперечностей сучасного сус-
пільства. Подолання відчуження праці є онією з найактуальніших 
завдань, які стоять нині перед державою. Ефективність державо-
творення стане соціальною реальністю тільки тоді, коли кожен 
побачить своє майбутнє через власну участь у процесі праці, відчує 
її значущість і потребу, а суспільство створить можливості до пра-
ці й забезпечення (через працю й завдяки праці) достойних умов 
життєдіяльності людини. 
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Костянтин Свиридов  
 

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ 
У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Aналізується сутність та головні напрями державної моло-

діжної політики, її роль у розвитку політичної активності сту-
дентської молоді; на багатому соціологічному матеріалі автор 
доводить, що активність молоді є могутнім чинником прогресу; 
на жаль, в Україні цей чинник використовується ще недостатньо 
ефективно. Модернізація молодіжної політики має врахувати не-
доліки минулих років, досвід розвинених країн Європи і світу й за-
пропонувати для молоді низку програм підвищення участі у со-
ціальних і державотворчих процесах. 

Ключові слова: людина, особистість, молодь, культура, полі-
тика, активність, виховання, молодіжна політика. 

Svyrydov K. Socio-political activity of students in the context of 
public policy.Essence and main directions of state youth policy, its role in 
the political activity of studentswere analyzed; based rich sociological 
material author argues that the activity of youth is a powerful factor in 
progress, unfortunately, in Ukraine this factor being used inefficiently. 
Modernization of youth policy should take into account the shortcomings 
of previous years, the experience of developed countries in Europe and 
the world and offer a number of programs to improve youth participation 
in social and state building process. 

Keywords: human, personality, youth, culture, policy, activity, 
education, youth policy. 
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Студентство як і молодь в цілому тому і є специфічною спіль-
нотою, що її суттєві характеристики і риси, на відміну від пред-
ставників старших поколінь і вікових груп, перебувають у стані 
формування і становлення. Сутністю молоді та проявом її головної 
соціальної якості є міра досягнення нею соціальної суб’єктності, 
ступінь засвоєння суспільних відносин та інноваційної діяльності. 
Розуміння студентської молоді як субсоцієтальної спільноти, гете-
рогенної за характером, дозволяє виділити в її складі ряд внутрі-
шніх гомогенних груп, що об’єктивно займають у структурі сус-
пільства відмінне становище, відрізняються широтою і змістом 
сфер діяльності, специфікою духовного світу і, відповідно, віді-
грають у процесі розвитку суспільства неоднакову роль [1].  

Студентство також є найактивнішим сегментом молоді з тради-
ційно вищим, ніж у решти молодіжних категорій, рівнем соціально-
політичної обізнаності та громадянської (політичної) активності. І 
саме такі характеристики студентства дозволяють розглядати його (і 
молодь загалом) як ту соціальну групу, яка спроможна забезпечити 
відповідні умови для розвитку демократії в Україні, тому що «демо-
кратія може успішно виконувати свою соціальну роль лише тоді, ко-
ли вона перетворюється із «суспільства спостерігачів» на «суспіль-
ство участі» [2]. Разом з тим, на основі розрахунків, здійснених за 
результатами екзит-полів, рівень участі молоді віком від 18 до 29 ро-
ків (серед якої студентів – за даними Державної служби статистики 
України на червень 2013 р. – 1824,9 тис. осіб у навчальних закладах 
III та IV рівня акредитації; 325,2 тис. у навчальних закладах I та II 
рівня акредитації [3]) у виборчих кампаніях становив: під час 
проведення парламентських виборів 1998 р. – 67 %, першого туру 
президентських виборів 1999 р. – 61 %, парламентських виборів 
2002 р. – 59 %, повторного другого туру президентських виборів 
2004 р. – 71 %, парламентських виборів 2006 р. – 57 %; прези-
дентських виборів 2010 р. – 57 %; парламентських виборів 2012 р. – 
47 %. Загалом, упродовж проведення усіх виборів рівень політичної 
(електоральної) активності української молоді був нижчим за се-
редній рівень електоральної активності населення [4].  

Отже, рівень участі молоді у громадсько-політичному житті 
країни загалом не відповідає соціально-демографічній значущості 
цієї категорії населення та рівневі її участі в господарсько-еконо-
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мічному житті. Відчуженість такої численної й досить активної 
суспільної групи від процесу прийняття політичних рішень є по-
тенційним джерелом напруги та дестабілізації, а політична свідо-
мість та політична активність української молоді та студентства є 
здебільшого фрагментарною і суперечливою [5]. Деякі вчені, на-
приклад, П. Щербань, взагалі вважають, що в державі «відбу-
вається процес деморалізації, дебілізації та денаціоналізації су-
часної молоді, яка втрачає не тільки національне, а й людське 
обличчя» [6].  

Серед факторів, які впливають на формування низького рівня 
політичної активності молоді, є стан самої політичної системи Ук-
раїни, неструктурованість і непрозорість політичного простору, не-
визначеність національної ідеї, невирішення глибинних соціальних 
проблем та низький життєвий рівень населення, в тому числі мо-
лоді, що породжує високий рівень недовіри громадян до держав-
них інституцій. Усе це і не тільки сприяє формуванню фрагментар-
ної і суперечливої політичної свідомості української молоді, зро-
станню в деякій її частині бунтарських і анархічних настроїв, а в 
іншої – появи нігілізму, абсентеїзму та апатії, зумовлює негативне 
ставлення молодих людей до політичної діяльності взагалі [7].  

Цей стан є дуже небезпечним для країни саме через те, що со-
ціальна невлаштованість значної частини молодих людей робить їх 
зручним об’єктом популістської демагогії та різноманітних маніпу-
ляцій. При тому, що саме участь у політичних, насамперед проте-
стних, акціях є однією з найбільш прийнятних і доступних для мо-
лодого покоління (поряд із участю у виборах) форм громадянської 
активності та донесення своєї позиції до влади й суспільства, а та-
кож одним з джерел заробітку. Отже, виконавцями та учасниками 
екстремістських дій часто стають молоді люди віком від 18 до 30 
років, а подеколи й молодші за них, що підтверджується, напри-
клад, резонансними подіями 18 травня 2013 р. Один з їх учасників, 
який опинився в епіцентрі скандалу навколо побиття представ-
ників ЗМІ, назвав матеріальні труднощі головною причиною своєї 
участі у проплаченій вуличній акції [Див.: 5]. 

Тому питання соціально-політичної активності української мо-
лоді (студентства) є одним з першочергових для держави і моло-
діжної політики. 
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Загалом, як зазначають фахівці, реалізація державної молодіж-
ної політики в країнах СНД здійснюється на доволі високому рівні 
з урахуванням вимог до неї з боку міжнародної спільноти. Це, зо-
крема, виявляється у розробленні та прийнятті дієвої законодавчої 
та нормативної бази стосовно здійснення державної молодіжної 
політики; створенні структур, що відповідають за координацію дій 
у сфері державної молодіжної політики в органах державної влади; 
намаганні залучити саму молодь, її громадські організації до 
здійснення державної молодіжної політики [8].  

Україна на тлі інших країн СНД у сфері державної молодіжної 
політики досягла відчутних здобутків як у розробленні необхідної 
законодавчо-нормативної бази, так і в діяльності органів виконав-
чої влади у цій сфері. Упродовж 22 років незалежності Українсь-
кою державою здійснюється певна робота щодо формування і 
реалізації принципово нової молодіжної політики.  

Стратегічні цілі визначили державну молодіжну політику 
пріоритетним напрямом діяльності держави, що здійснюється в ін-
тересах як молодої людини, так і держави, суспільства в цілому з 
урахуванням можливостей України, рівня її економічного, соціаль-
ного, історичного, культурного розвитку і світового досвіду держа-
вної підтримки молоді. Її також розглядають як діяльність, що має, 
з одного боку, створити умови для зміцнення правових та матеріа-
льних гарантій реалізації прав і свобод молодих громадян, для на-
дання кожній молодій людині соціальних послуг з навчання, вихо-
вання, духовного й фізичного розвитку, професійної підготовки, а з 
іншого – допомогти молодим людям у реалізації їхніх творчих 
можливостей та ініціатив, забезпечити їх безпосередню участь у 
формуванні та впровадженні політики і програм, що стосуються 
суспільства взагалі й молоді зокрема. 

Значна увага приділяється також патріотичному вихованню 
студентської молоді. 25 червня 2009 р. колегія МОН України затвер-
дила Концепцію національного виховання студентської молоді. Зга-
дане міністерство реалізовувало також Державну цільову соціальну 
програму «Молодь України» на 2009–2015 роки (постанова Ка-
бінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41), одне із завдань 
якої – утвердження патріотизму, духовності, моральності та форму-
вання загальнолюдських цінностей. На це було заплановано виділи-
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ти 7975 тис. грн. Частина коштів передбачалася для підтримки моло-
діжних організацій національно-патріотичного спрямування, зо-
крема «Пласту», «Молодої просвіти», дитячо-юнацького товариства 
«Січ» (ДЮТ), Асоціації гайдів України (АГУ), Асоціації скаутів 
України (АСУ) та ін. Відповідно до Указу Президента України «Про 
проведення у 2009 р. в Україні Року молоді» від 3 липня 2008 р. № 
616/2008 Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту 
здійснювало розробку Концепції національно-патріотичного вихо-
вання молоді й готувало проект створення Всеукраїнського центру 
патріотичного виховання. Головною метою Концепції було форму-
вання свідомого громадянина – патріота Української держави, акти-
вного провідника національної ідеї, представника української націо-
нальної еліти через набуття національної свідомості, активної гро-
мадянської позиції, високих моральних якостей і духовних запитів. 

 Подібні напрацювання має також Рада національної безпеки і 
оборони України. Ще 2006 р. при Апараті Ради національної без-
пеки і оборони було створено Робочу групу з питань патріотичного 
виховання молоді, яка під керівництвом В. Крутова здійснювала 
розробку загальнодержавної концепції патріотичного виховання 
молоді [9]. 

Відповідно до Молодіжної стратегії Європейського Союзу 
(2010–2018) принципами до успішної модернізації молодіжної полі-
тики в Україні мають стати чотири наступні підходи: по-перше, мо-
лодь є суб’єктом суспільного життя; по-друге, держава зацікавлена в 
тому, щоб молодь, яка з різних причин відсторонена та сама відсто-
роняється, була інтегрована у повноцінне суспільно-політичне жит-
тя; по-третє, молодь, яка має специфічний інструмент взаємодії із 
державою – ініціативу, може та повинна вступати в ефективну 
взаємодію шляхом проектної діяльності; по-четверте, держава в 
змозі запропонувати молоді прості схеми не тільки програмно-ці-
льового, але й проектного управління молодіжною політикою. 

Та ще у 2008 році Міністерство України у справах сім’ї, моло-
ді та спорту з ПРООН в Україні розпочали впровадження проекту 
«Соціальна інтеграція та розвиток громадянської відповідальності 
молоді в Україні». Проект реалізовувався за підтримки інших орга-
нів виконавчої влади, бізнес-структур, громадський організацій. 
Передумовою для його виникнення стали результати, що їх було 
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отримано від роботи інших проектів ПРООН, спрямованих на від-
родження та розвиток сільської місцевості України, місцевої гро-
мади тощо. В рамках таких проектів та з метою активізації сільсь-
кої молоді було створено ряд сільських молодіжних центрів, які 
стали базою для зустрічей та проведення різноманітних заходів мо-
лоддю та для молоді. 

Проект було спрямовано на соціальну інтеграцію молоді, що є 
новою концепцією для України, з використанням таких інновацій-
них підходів, як: розвиток волонтерства як інструменту досягнення 
завдань місцевого розвитку; скорочення нерівності у доступі до ре-
сурсів між молодими мешканцями сіл та міст; використання ком-
п’ютерних технологій для розвитку соціальної активності молоді; 
створення умов для втілення місцевих соціальних проектів; налаго-
дження діалогу між поколіннями. Як результат діяльності проекту: 
«Державна служба молоді та спорту України», її обласні управлін-
ня вже отримали практичні матеріали та технології для імплемен-
тації державної молодіжної політики. 

Протягом травня–вересня 2011 року тривала співпраця Дер-
жавної служби молоді та спорту України та ПРООН щодо роз-
робки нового соціального проекту «Молодь в умовах становлення 
Незалежності». В останні роки надано нового імпульсу розвитку 
суспільно-корисних, соціально значущих молодіжних організацій 
та рухів. Посиленню відповідальності органів влади та їх посадо-
вих осіб за сприяння практичній реалізації конструктивних моло-
діжних ініціатив покликане вироблення та затвердження (за ре-
зультатами громадського обговорення) указами Президента Ук-
раїни Стратегії державного сприяння розвитку громадянського 
суспільства, Стратегії гуманітарної політики сучасної України, 
Національної стратегії розвитку соціальної відповідальності біз-
несу в Україні. Чільне місце в цих документах відведено питанням: 

− сприяння розвитку молодіжних інновацій, залучення інте-
лектуального потенціалу молоді на потреби економічного підне-
сення країни та демократичного поступу Української держави, яка 
потребує оригінальних і свіжих думок, активної громадянської по-
зиції молодих людей, позбавлених минулих політичних та ідеоло-
гічних стереотипів, не байдужих до свого майбутнього; 
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− надання державою підтримки тим громадським формуван-
ням, зокрема молодіжним, які реально працюють з молодими 
людьми та дітьми, сприяючи розв’язанню їх проблем, духовному 
збагаченню, розкриттю інтелектуального потенціалу, підготовці 
фізично здорової та національно-свідомої молодої генерації Ук-
раїнської держави (екологічним, козацьким, благодійним, спортив-
ним, дитячим, фаховим та іншим громадським організаціям, асо-
ціаціям, фондам) [10, с.311].  

Так, у Дорученні Президента України «Щодо вирішення ак-
туальних питань студентської молоді» зафіксовано: з метою спри-
яння підвищенню ролі студентської молоді в розбудові демократи-
чного громадянського суспільства, вирішення актуальних питань, 
які хвилюють студентство, а також діяльності студентських гро-
мадських організацій та їх об’єднань забезпечити: 1) залучення 
представників студентської молоді до розроблення пропозицій що-
до формування та реалізації державної молодіжної політики, в то-
му числі до обговорення та доопрацювання проекту нової редакції 
Закону України «Про вищу освіту», опрацювання питань стосовно 
запровадження нових організаційних і фінансово-кредитних меха-
нізмів забезпечення молоді житлом; 2) доопрацювання за участю 
молодіжних, у тому числі студентських, громадських організацій, 
органів студентського самоврядування та внесення в установлено-
му порядку проекту Стратегії розвитку державної молодіжної полі-
тики на період до 2020 року [11].  

Реалізація державної молодіжної політики вже принесла певні 
результати. У цілому дослідники констатують поглиблення про-
цесу становлення структур молодіжного руху на всеукраїнському 
та місцевому рівнях: упродовж 2001–2008 рр. кількість легалізо-
ваних молодіжних і дитячих об’єднань у цілому по країні зросла у 
2,4 раза, з 3540 до 84416. За даними Державної служби статистики 
України, якщо на початок 1995 р. діяло 26 всеукраїнських та між-
народних громадських молодіжних і дитячих організацій, то на по-
чаток 2000 р. – 47, на початок 2005 р. – 144, а на початок 2011 р. – 
237 (див.: 10).  

Але попри кількісне зростання молодіжних та дитячих громад-
ських організацій, чисельність дітей та молоді, які є їх членами, за-
лишається досить низькою. Це, зокрема, підтверджують результати 
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соціологічних досліджень. Так, за даними моніторингового дослі-
дження громадської думки населення України, що проводилося 
Державним інститутом проблем сім’ї та молоді, Українським ін-
ститутом соціальних досліджень та Центром «Соціальний моніто-
ринг» з 1992 р. (у 1993–1995 рр. вимірялася молодь віком 15–28 ро-
ків, а з 1999 р. – 14–28 років), у травні 1993 р. 3% молодих людей 
зазначили, що вони є членами громадських молодіжних організацій, 
у червні 1994 р. – 1%, у жовтні 1995 р. – 5%, у вересні 1999 р. – 3%, 
у травні 2000 р. – 2%, у вересні 2001 р. – 3%. 

Така ж тенденція збереглася і надалі. За результатами опиту-
вання молоді у червні 2004 р. лише 1% сільської молоді і 3% місь-
кої зазначили, що є членами громадських молодіжних організацій. 
За даними дослідження, проведеного Державним інститутом про-
блем сім’ї та молоді в червні 2006 р., лише 1,3% молодих людей ві-
ком 14–35 років відповіли, що вони є членом однієї з молодіжних 
організацій. При цьому, молодих людей віком 14–28 років вияви-
лося ще менше – 0,9%. Така ситуація характерна як для України в 
цілому, так і для окремих регіонів  

Активність молоді є могутнім чинником прогресу. На жаль, в 
Україні цей чинник використовується ще недостатньо ефективно. 
Модернізація молодіжної політики має врахувати недоліки мину-
лих років, досвід розвинених країн Європи і світу й запропонувати 
для молоді низку програм підвищення участі у соціальних і 
державотворчих процесах. 

 
_______________________________ 
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Стаття відображає наукове осмислення ролі ЗМІ у формуванні 

іміджу політичного лідера в період глобальних трансформацій. Та-
кож підтверджена важливість інформаційного чинника в реальному 
іміджі політика та його формування в процесі виборчої кампанії. 

Ключові слова: імідж, політичний лідер, інформація, ЗМІ.  
Symonenko O. Information basis of forming the imidge of modern 

political liders of Ukraine. The scientific comprehension of the role of the 
mass media in shaping the image of a political leader during the period 
of global transformations are represented in the article. The importance 
of the information factor in the existing the image of the politician and its 
formation in the course of election campaign is also confirmed. 
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На початку ХХІ ст. людство вступило в інформаційну стадію 
розвитку, що привело до глибоких змін у сучасному суспільстві. В мі-
ру розвитку інформаційної революції стає все більш визначним по-
няття «інформації» як трансформаційного ресурсу. Саме інформація 
найчастіше впливає на всі процеси перетворення. У сучасному сус-
пільстві з усіх видів духовно-психологічного впливу на перший план 
висувається інформаційна влада. Інформаційна влада і, насамперед, її 
головні носії – засоби масової інформації – є складовою частиною ме-
ханізму функціонування демократії, а також вносять вагому частку у 
формування політичного іміджу сучасних лідерів України. 

Процес становлення в Україні демократичної політичної сис-
теми є динамічним і водночас складним. Необхідною умовою фун-
кціонування й розвитку демократії є закріплення на всіх рівнях 
суспільної свідомості та практики демократичних політичних цін-
ностей. Особлива роль у процесі демократизації суспільства покла-
дена саме на політичного лідера. Із принципом лідерства, стилем, 
особою лідера тісно пов’язаний і його образ або, як зараз зазвичай 
говорять, імідж політичного лідера. Спостерігаючи за політичним 
лідером, у суспільстві поступово формується уявлення про прита-
манний йому стиль владної діяльності, тобто манеру приймати 
рішення, способи, механізми організації виконання цих рішень, 
врешті, його поведінку.  

Термін «імідж» з’явився в Україні, як і в ряді інших країн, які 
виникли на пострадянському просторі в першій половині 90-х 
років минулого століття, у політичній сфері як «імідж політика», 
що було викликано насамперед необхідністю проведення передви-
борчих кампаній. У політиків і їхнього оточення з’явився попит на 
«гарний імідж».  

Імідж політика – це символічний образ, який формується у сві-
домості виборців і виникає як продукт комунікативних процесів між 
політиком та його соціальними групами. З цього погляду, імідж важ-
ливий як для самого політика, так і для тих соціальних груп, котрі 
ідентифікують себе з політиком. Він формує зразки поведінки та 
діяльності, які закріплюються у його іміджевих характеристиках. 

У загальному вигляді імідж можна визначити як набір певних 
якостей, які люди асоціюють з певною індивідуальністю. Імідж – 
це образ людини, який включає в себе як природні властивості осо-
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бистості, так і спеціально вироблені, створені. Фахівець у сфері 
соціології управління й іміджелогії В. Шепель дає таке визначення: 
«Імідж – індивідуальний образ чи ореол, створюваний засобами 
масової інформації, соціальною групою чи власними силами осо-
бистості в цілях притягнення до себе уваги» [1, с. 126]. 

Саме імідж надає політику характеристик, які не завжди є його 
реальними, але обов’язково асоціюються з ним. У політиці імідж 
сприяє позитивному ставленню до тієї чи іншої політичної фігури. 
Імідж виступає в ролі провідника між політиком і його аудиторією. 
Він слугує відображенням як інтересів аудиторії, так і політика, на-
магаючись поєднати, сполучити ці інтереси. Саме імідж скорочує 
шлях до електорату, оскільки електорат отримує найбільш прива-
бливі аспекти образу політика. Крім того, він повинен відповідати 
низки вимог, для того щоб легко сприйматися виборцями. 

У політиці вдало сформований імідж політичного діяча визна-
чає перемогу на виборах. Це пов’язано зі специфічним українським 
феноменом так званої «персоніфікації» політики, що практично 
актуалізує проблему формування іміджу політичного лідера. Ось 
тому останнім часом політичні діячі стали звертати значну увагу 
на формування свого іміджу. 

Також імідж політика дедалі частіше розглядається як продукт 
політичних та соціальних комунікацій. Крім того, посилення ролі і 
значення засобів масової інформації є важливою складовою розбу-
дови в Україні громадянського суспільства, гарантування свободи 
слова, можливість об’єктивного і неупередженого висвітлення 
реальної суспільно-політичної ситуації. ЗМІ виступають як еле-
мент громадянського суспільства, з одного боку, та як інструмент 
зв’язків влади з громадськістю, з іншого. 

Український «феномен» ролі і значення ЗМІ в розбудові гро-
мадянського суспільства полягає в тому, що теоретично засоби ма-
сової інформації і комунікації є елементами та інструментами гро-
мадянського суспільства, а практично – більшість ЗМІ, особливо 
регіональні і комунальні, переважно обслуговують інтереси влад-
них регіональних команд. Таке виняткове становище цих ЗМІ ста-
вить їх у пряму фінансову і організаційну залежність від органів 
влади й об’єктивно створює нерівні умови для функціонування 
суб’єктів інформаційної сфери. 
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На основі одержуваної інформації у громадян формується ду-
мка про діяльність президента, уряду, парламенту, лідерів партій 
та інших політичних інститутів, економічну, культурну життє-
діяльність суспільства. Тому інформація, що виходить зі ЗМІ, по-
винна бути достовірною, об’єктивною, повною, всебічною. У цьо-
му значенні інформація виступає і як передумова дій будь-якого 
суб’єкта політичної взаємодії, і як його найважливіша умова, котра 
дозволяє людям ефективно брати участь у цьому процесі заради 
досягнення своєї мети.  

Знання, інформація використовуються не тільки для підгото-
вки урядових рішень та безпосереднього впливу на свідомість лю-
дей, а й для створення певного іміджу політичних лідерів з метою 
забезпечення політичної лояльності і підтримки громадян.  

Отже, дослідження іміджу політика – проблема комплексна та 
міждисциплінарна. Теоретичні передумови цього феномену ши-
роко представлені у вітчизняній та зарубіжній літературі. В істори-
чному аспекті у розвиток теоретичних та методологічних уявлень 
про природу іміджу політика внесли представники соціально-пси-
хологічної школи Г. Лебон, Г. Тард, З. Фройд, К. Юнг, Е. Дюрк-
гейм, Г. Ласвел, Н. Макіавеллі.  

Великі мислителі Н. Макіавеллі та Г. Лебон не лише розро-
бляли теоретичні аспекти іміджу, але й наводили розгорнуті й ар-
гументовані докази широти практичного застосування цього кон-
цепту, зокрема і з практичного погляду. Так, Н. Макіавеллі обґрун-
тував необхідність для державного службовця формувати й відсте-
жувати той образ, у якому він постає перед іншими людьми його 
кола, вищими або нижчими за соціальним становищем. Г. Лебон 
стверджував, що головним елементом у створенні іміджу як запо-
руки політичного успіху є ефект «особистої чарівності».  

Серед вітчизняних дослідників теоретичному аналізу іміджу 
політика присвячені дослідження низки відомих авторів. Серед них 
особливе значення займають праці В. Бебика, Г. Почепцова, 
С. Кара-Мурзи, Л. Кочубей, В. Королька, А. Пахарєва, В. Полто-
рака, Ф. Рудича, Є. Тихомирової. У цьому аспекті варто відзначити 
роботи російських науковців Д. Ольшанського, О. Дейнеки, Л. Гоз-
мана, Г. Дилигенського, Є. Єгорової-Гантман, В. Шепеля, Є. Ше-
стопал, Ф. Ільясова, В. Грачова. 
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Багато українських політологів та науковців, аналізуючи ін-
формаційний чинник у трансформації і модернізації сучасного ук-
раїнського суспільства, пов’язують його основні функції, типи і ха-
рактер прояву з політичними лідерами. Виходячи з цього, певний 
інтерес викликають роботи В. Андрущенка, Д. Видріна, М. Голова-
того, В. Журавського, Ю. Зущика, І. Кураса, М. Михальченка, 
М. Кармазіної, Ф. Рудича та багато інших.  

Особлива увага у вітчизняній науці приділяється ролі за-
собів масової інформації. М. Вершинін, Р. Калюжний, З. Партико, 
О. Рубанець розглядають засоби масової інформації з погляду 
політичної комунікації, їх ролі в політичному процесі, фор-
мування інформаційної еліти в Україні, ролі ЗМІ у виборах, у 
процесі державного будівництва. Також розглядаються ЗМІ як 
інструмент формування іміджу політичних лідерів в умовах 
становлення державності. 

Такі дослідники, як О. Гриценко, В. Ковалевський, В. Литвин, 
І. Радзієвський, О. Соснін та ін., приділяють увагу вивченню осо-
бливостей становлення інформаційного суспільства в українських 
реаліях через основні завдання і напрями державної інформаційної 
політики. 

За допомогою своїх інститутів інформаційна влада впливає на 
політичну свідомість і політичну діяльність як через спеціальні по-
літичні комунікації, так і опосередковано – через ЗМІ, систему 
освіти, просвіти і т.д.  

У наш час сучасні комунікації відіграють таку роль, що 
реальні події лише тоді стають значимими, коли вони представлені 
в ЗМІ. Якщо, наприклад, політик випадає з поля зору представни-
ків мас-медіа, ЗМІ припиняють висвітлювати його діяльність, його 
швидко забувають потенційні виборці. Розвиток засобів масової ін-
формації і, насамперед, телебачення призвів, до появи можливості 
практично миттєвого «розкручування» нового лідера. 

Суб’єктом політичного процесу лідера робить те, що завдяки 
своїм непересічним якостям, він стає на чолі соціально-політи-
чного руху для реалізації його цілей. З цією метою лідер наділя-
ється владними повноваженнями, тобто правом направляти людей 
і розпоряджатися матеріальними, духовними, інформаційними то-
що цінностями. Тому кандидату, який претендує на перемогу у 
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виборах, політичному лідеру, потрібна широка популярність. Він 
має бути публічним політиком. Популярність політика – запорука 
його успіху не тільки серед широкої публіки, а й у еліт. 

Тенденція до персоналізації політики в більшості випадків є 
результатом впливу саме засобів масової інформації, зростанням 
уваги до політичних шоу, тенденції до медіатизації політики вз-
агалі. На думку М. Головатого, така тенденція для України хара-
ктерна і склалася історично [2, с. 51].  

Останні виборчі тенденції показують, що люди все більше по-
чинають звертати увагу не на політичні ідеї, а на людину, яка їх 
проголошує. Дедалі частіше яскравий особистий образ кандидата 
працює навіть краще, ніж його передвиборча ідея. Яскравий образ 
кандидата характеризується тим, що кандидат виходить до виборця 
зі своєю легендою, зі своїм іміджем. 

На сучасному етапі розвитку суспільства особистий образ по-
літика набуває великого значення остільки, оскільки політичні 
платформи кандидатів у президенти чи різних політичних партій 
стають схожими одна на одну. Тому створення позитивної репу-
тації політика сприяє формуванню довіри населення до нього, до 
політичної сили, яку він уособлює.  

Не можна лишити поза увагою той факт, що ефективність ме-
ханізму формування іміджу політичного лідера в Україні значною 
мірою залежить від контролюючих впливів ЗМІ як вагомого полі-
тичного інституту на владу й громадську думку. Формування полі-
тичного лідерства забезпечує система ЗМІ як складова сучасної по-
літики, дієвий засіб державної звітності, а не лише реалізації влади. 

Навряд чи можна сподіватися на успіх, якщо сформований 
всередині виборчого штабу імідж політика не буде донесено до ви-
борця не лише в ході безпосереднього спілкування самого полі-
тика, але передусім через засоби масової інформації. Образ того чи 
іншого політика в українських умовах формується здебільшого 
завдяки політиці, обраній наймасовішими телеканалами і газетами. 
Це абсолютна істина. При цьому слід зазначити, що останнім ча-
сом ЗМІ стали потужним каналом формування іміджу. Отже, гро-
мадяни переважно голосують не за програму певного кандидата, а 
за той імідж (позитивний або ж негативний), який цьому претен-
денту робили засоби масової комунікації.  
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Інформаційна взаємодія, як істотний фактор формування імі-
джу політичного лідера, виявляється в рамках інформаційного під-
ходу. Сильна інформаційна взаємодія з потужними, розгалужени-
ми інфопотоками формує особистість «ідеального» політичного лі-
дера, який може трансформувати характер політичного життя адек-
ватно потребам мас. Середня інформаційна взаємодія з нерозгалу-
женими інфопотоками формує особистість «реального» політично-
го лідера («менеджера», що управляє важелями влади, але не воло-
діє тим впливом, яким він мав би володіти), який тільки частково 
відповідає суспільним потребам. Слабка інформаційна взаємодія з 
переважанням інфопотоку в один бік формує особистість «фор-
мального» політичного лідера, нездатного впливати на хід політи-
чного життя, неадекватного потребам суспільства. Управління ін-
формаційною взаємодією як фактором формування особистості по-
літичного лідера дозволить політичному лідеру ефективніше вико-
ристовувати свою владу, а суспільство отримає в його особі владу, 
адекватну своїм потребам. Отже, ми дійшли висновку, що особли-
во важливим є фактор соціальної інформаційної взаємодії. Водно-
час, вплив політичного лідерства на модернізацію політичної сис-
теми є складним процесом соціальної взаємодії суб’єкта і об’єктів 
політичних відносин, який зумовлений особливостями даної епохи, 
специфікою ситуації, яка склалася, менталітетом і рівнем розвитку 
політичної культури суспільства, особливостями особистості само-
го лідера і характером його взаємовідносин з послідовниками. 

Характерною особливістю сьогодення є те, що сучасні засоби 
масової інформації й комунікації надають загальнонаціональним та 
регіональним лідерам унікальні можливості не тільки проголошу-
вати й обґрунтовувати свої програми, але й досить ефективно мані-
пулювати суспільною свідомістю. Найбільшою небезпекою для 
громадян і демократичного державного управління є використання 
ЗМІ суб’єктом маніпулювання, коли шляхом прихованого упра-
вління політичною свідомістю і поведінкою окремі політичні акто-
ри чи групи змушені діяти чи бездіяти всупереч власним інтере-
сам. Маніпулювання здійснюється непомітно для тих, ким упра-
вляють; воно не тягне за собою безпосередніх жертв, не потребує 
величезних матеріальних затрат. 
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У політиці таке маніпулювання сприяє позитивному ставленню 
до тієї чи іншої політичної фігури. А імідж виступає в ролі прові-
дника між політиком і його аудиторією. Саме імідж скорочує шлях 
до електорату, оскільки електорат отримує найбільш привабливі ас-
пекти образу політика. Крім того, він повинен відповідати низці 
вимог, для того щоб легко сприйматися виборцями. Імідж пропонує 
матеріал, основуючись на якому, виборці роблять свої висновки. 

Імідж політичного лідера формується на основі як мінімум 
двох основних факторів: очікувань виборців та індивідуальних 
особливостей самого політика. Однак варто враховувати, що в су-
часному політичному житті, коли широко використовуються ефе-
ктивні методи політичної реклами у ЗМІ та здійснюється потужний 
і всеохоплюючий тиск на громадську думку, імідж «лідера-для-пу-
бліки» може значно відрізнятися від «лідера-реальної особистості». 
Імідж поєднує ряд внутрішніх і зовнішніх факторів, які відобра-
жають погляд на імідж з різних позицій: як зі сторони свого я, так 
зі сторони інших, зі сторони реалій; і з боку бажань. Імідж э ком-
плексним поняттям. Слід мати на увазі, що власне імідж не дає 
повного зображення політика, а створює оптимальний образ у кон-
кретній соціально-політичній ситуації. Основні його функції – за-
воювання довіри електорату, підвищення його активності; покра-
щення інформованості виборців у сприятливому для політика ра-
курсі; нейтралізація заходів, які проводить опонент. 

Своєрідністю формування іміджу українського політика є те, що 
він створюється в умовах занепаду цінностей, які були притаманні 
минулим поколінням, й одночасно із застосуванням новітніх вибор-
чих технологій. Сьогодні, в умовах відсутності єдиних цілісних ідео-
логічних поглядів лідерів на розвиток держави, чіткої національної 
ідеї, відсутній загальний стрижень, який визначає напрям дій і думок 
людей. Тому в контексті політичної свідомості, в процесі формування 
іміджу політика наголос робимо саме на політичну психологію, в 
межах якої проходить формування іміджу певного лідера. 

Теоретичний аналіз та узагальнення досліджень відомих україн-
ських фахівців, зокрема В. Бебика, Г. Почепцова та інших, свідчить, 
що в суспільній свідомості поширений досить виразний імідж 
«ідеального президента». Респонденти визначають основні риси 
характеру, що, на їхню думку, повинні бути властиві іміджеві 
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ідеального Глави Української держави: мудрість і розважливість на-
звали 68,8 % опитаних, інтелігентність – 68,1 %, гнучкість – 56,0 %, 
розум – 47,5 %, почуття гумору – 29,8 %, комунікабельність – 
27,0 %, людяність – 27,0 %, кмітливість – 22,7 %, наполегливість – 
22,0 %, мужність – 21,3 %, працездатність – 19,2 %, колегіальність – 
16,3 %, обережність – 8,5 %, хитрість – 7,1 %, акуратність – 7,1 %, 
емоційність – 5,0 %, закоханість – 4,3 %, упертість – 4,3 %. Такі риси 
характеру, як твердість, войовничість, романтизм, авантюризм, авто-
ритаризм набрали від 1,4 до 2,1 % переваг [3, с. 175].  

Для більш повної оцінки впливу інформаційного чинника на 
формування іміджу сучасних політичних лідерів України порівня-
ємо, як протягом останніх двох десятиліть змінювалася динаміка і 
соціальний зміст тих перетворень, які відбувалися в Україні.  

Відповідність поглядів політика національному менталітету, 
культурним традиціям народу є важливою умовою сприйняття 
людьми його соціально-політичних та економічних проектів.  

Для української ментальності характерний культ практичного, 
сильного господаря, хазяїна землі, здатного власною працею при-
множувати свої маєтності. Відповідно, і в керівникові завжди ціну-
вався господарський практицизм. Якщо в світовій політичній і тео-
ретичній практиці найбільш відомими підходами до політичного лі-
дера є орієнтація на лідера людину-програму, коли основну увагу 
приділяють певним теоретичним цінностям, ідейним міркуванням, 
відповідним політичним уподобанням, викладеним у програмі лі-
дера, таким особистим якостям, як «глибина мислення», вміння 
швидко завойовувати увагу аудиторії, організаторські здібності, – то 
нашій нації ближче лідер-господар, практик, трудівник. 

Проаналізувавши виборчі кампанії незалежної України, з то-
чки зору інформаційно-комунікаційних ресурсів, ми бачимо утвер-
дження дедалі вагомішого впливу рекламних кампаній. Отже, у 
1994 р. президентські та парламентські рекламні кампанії були 
скромними, примітивними та неінтенсивними. У комунікативно-
інформаційній сфері плюралізм процесу виборів забезпечувався не 
збалансованим інформуванням, а поляризацією більшості ЗМІ нав-
коло того чи іншого кандидата. 

В 1999 р. спостерігаємо сплеск рекламної кампанії в Україні. 
В цей період до політики активно почали залучатися ЗМІ. Означені 
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вибори стали важливим етапом розвитку української політичної 
іміджелогії. 

Вибори 2004 р. позначені інтенсивним використанням імі-
джевого ресурсу; спостерігалася персоніфікація політичних партій 
і блоків. У цих виборах почала активно залучатися прихована по-
літична реклама, антиреклама, адміністративний ресурс. Крім того, 
вибори показали низький рівень довіри до ЗМІ. 

Президентські вибори 2004 р. стали першими в історії України 
виборами, коли два кандидати в Президенти репрезентували не «ліву» 
або «праву» ідеології, а перш за все Захід і Схід держави як різні за 
менталітетом і поглядами на майбутнє. Вони, за твердженням соціо-
логів і політологів, стали найменш толерантними та, водночас, 
найбільш потужними з погляду рекламної кампанії. В цей період 
телебачення пропонувало аудиторії три основні рекламні іміджі 
кандидатів у Президенти: 1) соціальний прагматизм (В. Янукович), 
2) моральний імператив (В. Ющенко), 3) попередження про за-
грози (Р. Козак, О. Базилюк). Іміджі інших кандидатів залишилися 
змістовно нерозгорнутими. 

Позачергові вибори Президента України, що відбулися 25 
травня 2014 р., спочатку були заплановані як чергові на 2015 р., але 
призначені на раніший термін у зв’язку з усуненням Верховною 
Радою України В. Януковича з поста Президента 22 лютого 2014. р. 

За результатами голосування вже в першому турі переможцем 
став П. Дорошенко, набравши 54,70 %, друге місце посіла Ю. Тимо-
шенко – 12,81 % і на третьому опинився О. Ляшко – 8,32% голосів. 

Якщо проаналізувати програми найяскравіших та найцікаві-
ших кандидатів на пост Глави держави, то виявимо, що більшість 
із них, як і раніше, займаються популізмом, але зате обіцяють від-
новити в Україні сильну армію. 

Президентська кампанія 2014 відрізняється скромністю і по-
спішністю, які викликані стрімким розвитком подій в Україні. 
Однак скромністю не відрізнялися передвиборчі обіцянки канди-
датів у Президенти. Здебільшого програми наповнені барвистими 
перспективами майбутнього України. До того ж передвиборчі про-
грами кандидатів відрізняються не надто одна від одної. Кожен з 
них обіцяє для України світле майбутнє і великі перспективи, од-
нак якихось конкретних пропозицій немає. Не можна сказати, що 
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все ґрунтується на голому популізмі, проте кількість красивих слів 
явно переважає над кількістю оригінальних рішень. 

Загалом експерти президентську кампанію в Україні зразка-
2014 знайшли нудною, сірою і безідейною. Погану якість роликів 
експерти не пов’язують із поспіхом. Запевняють: хороший продукт 
можна зробити і за чотири години. Припускають: у цьому році 
кандидати настільки впевнені в результатах виборів, що просто не 
захотіли витрачатися на рекламу. 

Привертає увагу при цьому така обставина: якщо порівняти 
інформаційно-комунікаційну складову діяльності Президентів неза-
лежної України, то слід зазначити, що Л. Кравчук фактично позба-
вив себе можливості маневрувати і зондувати реакцію громадської 
думки на перебіг подій за його участю, оскільки проведення прес-
конференцій і написання письмових заяв з тих чи інших питань вхо-
дило до нерегулярних службових обов’язків його прес-секретарів. 

Зовсім інша інформаційно-комунікаційна модель відносин з 
пресою через посередництво прес-секретарів використовувалася 
Президентом Л. Кучмою. Він не обмежував своїх прес-секретарів у 
проведенні тижневих брифінгів або здійсненні інших форм зв’язків 
з представниками мас-медіа. Мали таку саму свободу й інші відпо-
відальні співробітники Адміністрації Президента – глава Адміні-
страції, радники, помічники, керівники структурних підрозділів 
апарату Президента. 

Цей стандарт роботи з мас-медіа був збережений й у секрета-
ріаті Президента України В. Ющенка, який доповнив його регуляр-
ними власними зверненнями до громадян по радіо і телебаченню. 
Зокрема, на Першому каналі національної радіокомпанії існувала 
щотижнева програма за участю Президента України – «Акценти 
Президента». 

Основні види інформаційно-комунікаційної діяльності прес-
служби Президента В. Януковича та членів команди здійснювання 
чи не найактивніше, порівняно з попередніми прес-службами Пре-
зидентів незалежної України: прес-конференції, брифінги, теле- та 
аудіопередачі, письмові заяви для преси, інтерв’ю тощо. Варто 
зазначити, що попередні Президенти та їх прес-служби значно 
менш активно використовували перерахований арсенал спілкуван-
ня з громадськістю. 
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В опитуванні Інституту соціології НАНУ на запитання «Яку б 
оцінку Ви дали діяльності трьом останнім Президентам України?» 
громадяни України відповіли так: [4, c. 25] 

 
Яку б оцінку Ви дали діяльності Л.Кучми, В.Ющенка, 

В.Януковича на посаді Президента України,  
якщо «1» – найнижча, а «10» – найвища оцінка? 
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Л.Кучми В. Ющенка 

В. Яну-
ковича 

1 Найнижча 
оцінка 

29,4 19,2 31,8 27,7 38,4 6,4 6,4 23,3 21,9 9,8 

2 15,0 10,2 14,1 13,9 16,1 6,2 6,2 11,0 11,2 7,2 
3 22,8 17,6 19,2 19,1 17,1 12,0 12,0 18,1 16,9 14,7 
4 10,4 12,3 11,3 12,3 9,4 10,4 10,4 11,5 13,5 10,3 
5 13,5 15,9 12,7 14,7 11,3 17,2 17,2 14,5 14,8 19,2 
6 4,2 9,1 4,6 4,6 2,5 7,6 7,6 6,2 7,5 6,6 
7 1,4 5,8 2,6 3,3 2,5 8,3 8,3 5,7 7,3 9,7 
8 1,2 4,6 1,9 2,1 1,3 10,8 10,8 4,4 4,2 8,4 
9 0,3 2,2 0,6 0,6 0,4 6,3 6,3 1,6 0,7 4,1 
10 Найвища 
оцінка 

1,3 2,7 0,8 1,5 0,6 11,7 11,7 3,6 1,9 8,7 

Не відповіли 0,5 0,5 0,6 0,3 0,2 2,9 2,9 0,2 0,1 1,4 
Середній 
бал 

3,0 4,0 3,0 3,2 2,7 5,6 5,6 3,8 3,8 5,1 

 
Таким чином, потреба людей формувати позитивне ставлення 

до себе з’явилася ще в давнину. Імідж людини визначає місце кож-
ного в структурі суспільних, професійних та міжособистісних сто-
сунків. А останнім часом політичні лідери стали все більше звер-
тати увагу на формування свого іміджу через ЗМІ. Але в Україні 
поки що цей процес відбувається стихійно. До того ж, навіть акти-
вно використовуючи ЗМІ, харизматичний тип лідера національно-
державного рівня, який є втіленням і символічним центром політи-
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чної системи, що зосереджує формальні й неформальні лінії керів-
ництва в єдине ціле, виражений слабо. Також слід зазначити, що 
імідж є конгломератом правди і неправди, реального та бажаного. 
Важливою іміджевою категорією є чинники сприйняття іміджу по-
літичного лідера виборцями, адже імідж – це не тільки і не стільки 
те, чого прагнуть досягти за допомогою виборчих технологій, а й 
образ, який створюється й у різних формах оцінюється громадсь-
кою думкою. Імідж політика є посередником між лідером і грома-
дянами. Його поступово відтворює сам суб’єкт і засоби комуніка-
ції. Розкривається специфічна риса іміджу – домінантність: людина 
оперує звуженою інформацією, замість того, щоб оперувати пов-
ним її обсягом. Повідомлення створюються з урахуванням очікува-
ної реакції населення. Це – специфічна ознака іміджевої кому-
нікації. Істотним комунікативним елементом є образ майбутнього, 
і він мусить бути настільки яскравим, щоб захопити виборця. 

 
_______________________________ 
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Олена Резниченко  
 

БІБЛІОТЕКА ІНФОРМУЄ  
 

Наукова бібліотека Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України за минулий 2013 рік зба-
гатила свій книжковий фонд новими працями наших науковців, 
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яким вдалося знайти відповіді або принаймі визначити напрями 
досліджень з питань політичної влади та опозиції в Україні, полі-
тичної ідентичності в сучасній Україні, трансформації політичних 
інститутів: проблеми теорії і практики в нашій державі, а також 
розглянути політичні і правові засади виборчого процесу тощо. 

Приємно наголосити, що вирішення завдань відбувалося в ті-
сній творчій співпраці як співробітників різних відділів нашої ус-
танови, так і з залученням американських, польських, російських 
науковців. 

Слід зазначити, що 2013 рік був дуже врожайним на аналіти-
чні доповіді, які пропонують практичні розв’язання проблем взає-
модії влади і громадянського суспільства в Україні. 

Отже, фонди наукової бібліотеки інституту за минулий рік по-
повнили такі видання: 

Особа в контексті часу. Книга на пошану Лариси Нагорної / 
упоряд.: Шаповал Ю., Лісничук О., Набок С. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. 
Кураса НАН України, 2012. – 464 с.  

Книга містить статті колег та учнів Лариси Нагорної, яка є од-
нією з основоположниць сучасної етнополітології.  

Розглядаються актуальні проблеми історичної пам’яті, теоре-
тичні та прикладні виміри, її феноменальні та структурні особливо-
сті. Висвітлюються важливі аспекти суспільних та політичних ди-
скурсів сучасної України. У збірнику також представлені дослі-
дження проблем української етнополітики.      

Книга розрахована на фахівців, а також на широкий читацький 
загал. 

Влада, суспільство, громадянин: проблеми взаємодії в суча-
сній Україні: Аналітична доповідь. / За ред. О.М.Майбороди. – К.: 
ІПіНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 64 с.  

Аналітичну доповідь підготовлено за результатами науково-
дослідної роботи «Політичне поле взаємодії держави, суспільства і 
громадянина в сучасній Україні: інститутуційні механізми, мотиви, 
напрями», що виконувалася в Інституті політичних і етнонаціона-
льних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України у 2013 р. У ній роз-
глянуто коло проблем, що існують в Україні у взаєминах між ін-
ституціями держави та громадянського суспільства. Охарактеризо-
вано загальний стан учасників взаємодії, мотиви та наслідки їхньої 
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діяльності, причини й чинники виникнення перешкод у досягненні 
консенсусної моделі їхніх стосунків. Запропоновано шляхи і за-
соби досягнення порозуміння між владою, суспільством і громадя-
нами щодо реалізації спільних стратегічних інтересів. 

Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук кон-
цепції співпраці: Аналітична доповідь / За ред. О.М.Майбороди. – 
К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 376 с. 

Аналітичну доповідь підготовлено за результатами науково-
дослідної роботи «Концептуальні засади державної політики спри-
яння розвиткові громадянського суспільства і утвердження особи-
стості», що виконувалася в Інституті політичних і етнонаціональ-
них досліджень ім. І.Ф. Кураса HAH України у 2013 р. У ній уза-
гальнено найбільш авторитетні і запропоновано нові теоретико-ме-
тодологічні підходи до практичного розв’язання проблем взаємодії 
влади і громадянського суспільства в Україні. 

Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність / За ред. 
О.М.Майбороди. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. 
– 184 с. 

У монографії розкрито історичні витоки і сучасний стан най-
більш актуальних і складних проблем у відносинах між державою і 
суспільством на теренах сучасної України, запропоновано реко-
мендації з їх розв’язання, проаналізовано перспективу досягнення 
між державою і суспільством партнерської моделі, заснованої на 
консенсусних засадах прийняття рішень. 

Відділ теоретичних та прикладних проблем політології 
(зав. відділом Ф.М.Рудич): 

Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в 
умовах модернізації: порівняльний аналіз / За заг. ред. Ф.М. Ру-
дича. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 448 с.  

У монографії досліджується сучасний політико-ідеологічний 
процес в українському суспільстві. На основі широкого масиву віт-
чизняних і зарубіжних джерел розкривається історичний шлях 
об’єктивних і суб’єктивних факторів становлення, розвитку й утвер-
дження політичного устрою незалежної Української держави. В 
книзі визначені передумови формування демократичної влади, 
взаємовідносин політичного режиму і народовладдя, утвердження 
консолідаційної ідеології, становлення української політичної нації. 
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Політико-ідеологічний процес сучасної України порівнюється з 
подібними модернізаційними трансформаціями в країнах СНД, 
Балтії та Європи. Робота розрахована на науковців-суспільство-
знавців, студентів та усіх тих, хто цікавиться політичними пробле-
мами сучасної України. 

Кочубей Л.О. PR у політичній сфері: підручник. – К.: ІПіЕНД 
ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 472 с. 

Цей підручник об’єднує ключові напрями з розвитку та вив-
чення PR у політичній сфері, починаючи від основних засад PR у 
політичній сфері: принципів та етичних норм PR-діяльності, закін-
чуючи практикою PR- діяльності у політичній сфері. У підручнику 
детально розглядаються такі важливі питання, як: інструментарій 
PR, медіа-планування, політична реклама, Інтернет у політичній 
комунікації тощо. 

Оволодіння теорією і практикою дослідження політичного 
ринку, підготовки і проведення політичних виборів, розробкою імі-
джу політичних лідерів (партій), впровадження ефективних (і вод-
ночас етичних) PR- технологій – важлива складова підготовки 
фахівця з реклами та зв’язків із громадськістю. Це видання може 
надати допомогу студентам у вивченні курсів «Політичні техноло-
гії виборчих кампаній», «PR у політичній сфері», «Політологія». 
Книга також корисна викладачам, аспірантам та всім тим, хто ціка-
виться політикою й, зокрема, проблемами PR-технологій. 

Відділ соціально-політичної історії (зав. відділом М.С.Кар-
мазіна): 

Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 
2012 року /Колективна моногр. / За ред. М.С. Кармазіної. – К.: 
ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2013. – 400 с. 

У монографії аналізуються особливості політичного процесу в 
Україні у рік перед виборами, що так чи інакше вплинули на пере-
біг електоральних змагань. Чільну увагу приділено специфіці ви-
борчої кампанії, ідентифікаційним стратегіям тих п’яти партій, ко-
трі стали переможцями перегонів – ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, ВО 
«Батьківщина», КПУ, Політичній партії «УДАР (Український 
Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка», ВО «Св-
обода». Крім того – тим партіям-аутсайдерам, які попри ребрединг, 
докладання неабияких зусиль для здобуття депутатських мандатів 
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(як Партія Наталії Королевської «Україна – Вперед!») чи значний 
політичний успіх у попередні роки (як СПУ, Народна Партія) під 
час виборів 2012 р. зазнали поразки. На прикладі партійного об’єд-
нання (Партії «Об’єднання ліві і селяни») проаналізовано виборчу 
кампанію політичних сил, представникам яких, незважаючи на 
об’єднання партійних ресурсів, подолати виборчий бар’єр не 
вдалося. Окрему увагу приділено аналізу висвітлення парламентсь-
кої виборчої кампанії 2012 р. в Україні західними ЗМІ. 

Парламентські вибори 2012 року в Україні. Наукові дослі-
дження / Редкол.: Ю.А.Левенець, О.М.Майборода, М.С.Кармазіна 
та ін. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса, 2013. – 364 с.  

У збірник увійшли наукові дослідження учасників міжнарод-
ної науково-практичної конференції «Парламентські вибори 2012 
року в Україні», в яких проаналізовано найактуальніші питання 
парламентської виборчої кампанії 2012 р. Зокрема, розглянуто 
політичні і правові засади виборчого процесу в Україні, ідеологічні 
особливості виборів, маркери ідентифікацій політичних партій, 
досліджено виборчі технології, які використовувалися як на за-
гальнодержавному, так і на регіональному рівнях. Охарактеризо-
вані наслідки і можливі сценарії розвитку політичних подій після 
парламентських виборів. 

У збірнику представленні дослідження не тільки вітчизняних, 
а й американських польських, російських науковців. 

Відділ національних меншин (зав. відділом М.І.Панчук): 
Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї у 

контексті українсько-молдовських міждержавних відносин. – К.: 
ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2013. – 272 с. 

У монографії досліджується динаміка етнополітичного конф-
лікту в Придністров’ї та перспективи його врегулювання у зв’язку 
з українсько-молдавськими міждержавними відносинами. Ви-
світлюється етнополітична специфіка та сутність конфлікту в При-
дністров’ї, історичні умови, причини і фактори його виникнення, 
вплив на українсько-молдовські відносини, а також потенціал цих 
відносин у врегулюванні конфлікту. 

Книга розрахована на науковців, фахівців у галузі етнополіто-
логії, міжнародних відносин, державного управління та всіх, хто 
цікавиться питаннями конфліктів на пострадянському просторі. 
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Відділ теорії та історії політичної науки (зав. відділом 
М.І.Михальченко):  

Михальченко Н. Украинская региональная цивилизация: про-
шлое, настоящее, будущее: Моногр. – К.: ИПиЭНИ им. И.Ф.Кураса 
НАН Украины, 2013. – 340 с.  

У роботі здійснено історико-політичний аналіз української ре-
гіональної цивілізації. Показані істотні відмінності української та 
російської регіональних цивілізацій, їхніх етнічних складових, на-
ціональних ідей та майбутнього. 

Традиційним для інституту є видання наукових записок: 
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип. 1(63). – К.: ІПіЕНД 
ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2013. – 457 с.  

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип. 2(64). – К.: ІПіЕНД 
ім. І.Ф.Кураса, 2013. –  581с.  

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип. 3(65). – К.: ІПіЕНД 
ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2013. – 391 с.  

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип.4(66). – К.: ІПіЕНД 
ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2013. – 287 с. 

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип.5(67). – К.: ІПіЕНД 
ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2013. – 403 с. 

Також наукові статті дослідників можна знайти в українських 
газетних та періодичних виданнях: 

Майборода О. Консервуйте застій – чекайте на нових ради-
калів // Форум націй. – 2013. – № 1. 

Михальченко М. Чи існує українська цивілізація? Роздуми 
довкола книги «Україна найдавнішого часу – XVIII століття: ци-
вілізаційний контекст пізнання» (Рецензія) // Віче. – 2013. – № 1. – 
С. 18-21. 

Майборода О. «Національна історія» заслуговує бути більш 
живою, наж мертвою // Український історичний журнал. – 2013. – 
№ 1. – С. 24-28. 
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Бевз Т. Науковий світогляд – методологічна основа творчості 
Володимира Вернадського // Світогляд. – 2013. – № 1.– С. 20-30. 

Кармазіна М.С. Fake-утворення і моск-об’єкти у контексті 
виборів до Верховної Ради України 2012 року // Дзеркало тижня. – 
2013. – № 13. – С. 4. 

Шаповал Ю. Друга світова війна: викладання, дослідження, 
маніпулювання // Дзеркало тижня. – 2013. – № 16. 

Майборода О.М. Коли напрошується слово «нібито»: Геопо-
літичний курс треба підтвердити і мовно-культурним // День. – 
2013. – № 110-111. 

Шаповал Ю. Головне, щоб ми, українці, самостійно подолали 
ту межу, яка віддалить нас від неправедного й темного минулого // 
День. – 2013. – № 132. 

Рудич Ф.М. Політична влада і опозиція в Україні… // Віче. – 
2013. – № 17. – С. 18-21.   

З поданою літературою можна ознайомитися в науковій біб-
ліотеці інституту. 
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