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ПЕРЕДМОВА
Ситуація, в якій сьогодні опинилась Україна, є вкрай складною. Драматичне протистояння представників частини суспільства, орієнтованої на європейську перспективу, та влади, яка в
останній момент, по суті, відмовилася від європейського вектора
розвитку, завершилося поразкою останньої.
Коло завдань, яке постало перед представниками нинішньої
влади і політикуму, виявилося дуже широким. Потрібно відновлювати систему органів державного управління, піднімати зруйновану економіку, припиняти розбрат у суспільстві. Протистояння,
зумовлене політичними спекуляціями на мовно-культурних відмінностях регіонів, використовується зовнішніми чинниками як
основа для формування різноманітних сепаратистських рухів.
Посилення загроз та викликів національній безпеці України,
що збіглися у часі з розбалансованістю системи влади та нереформованістю ключових сфер суспільного буття, диктує потребу вироблення на теоретичному рівні адекватної сьогоднішнім реаліям
політичної стратегії подальшого розвитку та модернізації країни.
Нині в умовах складних випробувань, які випали на долю України,
своє вагоме слово повинна сказати політична наука, яка має давні
традиції, набула загальносуспільного визнання, інституційної розгалуженості та сформувала солідний кадровий ресурс. Серед тих
пріоритетів, на які мала б адекватно відреагувати українська політологія, доречно виділити кілька ключових.
Варто поміркувати над виробленням нової політичної парадигми, оскільки наявні мають схильність застарівати. Промовистий
приклад тому – криза міжнародної системи безпеки.
Ідеться, передусім, про пошук інтегральних підходів, теорій, методологій, спроможних запропонувати вчасне розв’язання складних
суспільних проблем сьогодення. Слушним також видається розробка
стратегії реформ українського суспільства. Загальний підсумок сучасних драматичних подій – це руйнування тієї моделі державного
управління, яка формувалася впродовж років незалежності.
На сьогодні в громадській свідомості і експертному середовищі є усвідомлення того, що необхідні фундаментальні новації у
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подальшому розвитку держави. Однак відсутнє консолідоване бачення, що саме потрібно зробити.
Завдання української політичної науки полягає у визначенні
шляхів побудови оновлених державних інститутів і політичних
відносин.
Робота над імплементацією положень політичної частини
Угоди про Асоціацію з ЄС – це той пріоритет, реалізація якого потребує значних зусиль українських учених-політологів. Ця імплементація пов’язана зі системною роботою над забезпеченням інституційного розвитку, розробкою нормативно-правової бази, сприянням розширення структур громадянського суспільства, зрештою,
й зміцненням політичної культури в українському суспільстві.
Суспільні процеси, які спостерігалися за останні місяці
всередині країни, виявили нагальну потребу залучити рушійні сили
громадянського суспільства до державного будівництва. Одним із
головних завдань є пошук можливих способів подальшої оптимізації політико-правового середовища розвитку громадянського
суспільства як одного з головних чинників успішності суспільних
трансформацій.
Завданням політичної науки має стати вивчення наявних тенденцій суспільної активності, процесів самоорганізації населення,
вироблення моделі переходу від патерналістської традиції взаємодії державних інституцій та громадськості до створення умов
повноцінної самореалізації через кооперацію із громадським сектором, передачу йому частини управлінських функцій. Саме система
партнерства, а не опіки громадянського суспільства може стати
запорукою стабільного розвитку держави на сучасному етапі.
У сучасному політичному дискурсі надзвичайно популярною
є тема децентралізації влади. Очевидно, що це – вимога часу. Необхідно якомога швидше вжити комплекс заходів, спрямованих
на певну «диверсифікацію» централізованої моделі державнополітичного управління, яка в нинішніх умовах виявила свою
неефективність. Ідеться про створення умов, спрямованих на підвищення ефективності функціонування всієї системи державнополітичного організму за рахунок передачі значних повноважень
на низові щаблі управлінських функцій. Це стосується потреб
реформування виконавчої влади, зміцнення місцевої демократії,
6
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становлення громадського контролю над роботою органів влади,
розвитку самоврядування. Таким чином, перед політичною
наукою в Україні поставлене завдання всебічно дослідити зміст
децентралізації і розробити конкретну стратегію її практичного
впровадження.
Предметом наукових досліджень також має стати пошук
ефективних шляхів консолідації всього суспільства та нових підходів до розвитку і зміцнення сучасної української політичної нації.
У цьому контексті для політичної науки актуалізується завдання
формування ціннісних засад суспільного буття, без якого українська нація не має шансів на успішний поступ. Має бути сформована однаково зрозуміла та прийнятна як для Заходу, так і Сходу
загальнонаціональна ціннісна матриця, яка може стати консолідуючою основою ідеології державного будівництва.
Олег Рафальський,
президент Асоціації політичних наук України,
член-кореспондент НАПН України,
доктор історичних наук
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Олександр Майборода

ПЕРСПЕКТИВИ ПАРТНЕРСЬКОЇ МОДЕЛІ
ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ДЕРЖАВОЮ
І СУСПІЛЬСТВОМ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У статті аналізуються соціальні витоки кризи у відносинах
між державою та суспільством у сьогоденній Україні, а також
розглядаються перспективи формування партнерської моделі цих
відносин.
Ключові слова: Україна, стратегічний курс, держава.
Mayboroda O. Prospects of partnership model of interaction
between state and society in modern Ukraine: problem formulation.
Social origins of the crisis in relations between state and society in
today’s Ukraine are analyzed, as well as the prospects of formation of
partnership model in these relations are considered.
Keywords: Ukraine, strategic policy, the state.
Події в Україні листопада 2013–лютого 2014 р., відзначені
гострим протистоянням між владою і практично половиною
населення України, а також наступні події у Криму і на Донбасі
чи не найбільш переконливо підтверджують актуальність наукового аналізу проблеми взаємодії між державою і суспільством і
пошуку ними відповідної моделі співіснування. Наявна суспільно-політична ситуація багатьма своїми проявами є продуктом
тих масових настроїв, що формувалися в процесі взаємодії між
владою і населенням протягом останніх років. Унаслідок цього
уявляється доцільним простежити розвиток взаємовідносин між
державою і суспільством в Україні, застосовуючи емпіричні матеріали*, які стосуються передкризового періоду.
*
Наш аналіз спиратиметься на результати соціологічних опитувань,
проведених у 2013 р. Інститутом соціології НАН України і відображених у
доданих таблицях (Див. : Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка
змін. Соціологічний моніторинг / За ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: Інститут
соціології НАН України, 2013. – 566 с.).
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Модель взаємовідносин між державою і суспільством може полягати або у розмежуванні обох суб’єктів з варіантами взаємного
відчуження, домінування, конкурентного протистояння, вимушеного компромісу, або партнерства, заснованого на консенсусі. Припущення щодо останньої моделі в нинішніх умовах може видаватися
концептуальним оксюмороном, але виключати її із теоретичних
припущень було б недалекоглядним з огляду на те, що наукове моделювання повинно виходити із ставлення до держави безвідносно
до політичного режиму, який керує нею в нинішній ситуації.
Традиційне уявлення про оптимальну модель взаємовідносин
між державою і громадянським суспільством полягає у їх функціональному розмежуванні: перша здійснює владу над суспільством і
надає йому необхідні послуги, а друге контролює державу та ініціює проекти посилення її ефективності.
У сучасних умовах влада повинна виходити з того, що нова
модель має спиратися на інше уявлення – про функціональне
взаємне доповнення держави і суспільства в питаннях регулювання
соціально-економічних, політико-правових, культурних процесів.
Партнерська модель не допускає навіть найменших проявів підданства, можливих у традиційній моделі, де управління державними
інституціями суспільства має ознаки домінування над ним, так само
як і зневага громадян до законів і застосування ними неконвенційних методів впливу на владні інституції. Перспективи такої моделі
залежатимуть від здатності і держави, і суспільства до паралельного
і синхронного вдосконалення своїх якісних властивостей.
Аналіз якісних властивостей влади і суспільства в Україні,
якими вони були у 2013 р., дає таку картину. Зі здобуттям незалежності відбулося «перетікання» у правлячий клас незалежної
України радянської компартійно-господарської номенклатури, якій
властива схильність до моделі домінування над суспільством –
моделі, яка створює передумови для консервації підданської політичної культури з беззастережною довірою мас до правителів і з
маніпулюванням з боку останніх цією довірою. При цьому слід
зазначити, що підданська політична культура залишалася властивою більшості населення країни (табл. 1, 2, 3), маючи своїм проявом його політичну і громадську пасивність: протягом 2013 року
87% населення не були членами жодної партії, руху чи громадської
9
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організації, 80% до початку «євромайданів» не брали участі у
жодному з громадсько-політичних заходів [1, с. 509, 514].
Підданська культура зазвичай є основою моделі домінування як
альтернативи партнерській моделі. Перша з них полегшує управління, але покладає на державу одноосібну відповідальність за
стан справ у країні замість розподілення відповідальності з громадянським суспільством. Наслідком може стати посилення конфронтаційності і в соціальних відносинах, і в умонастроях населення, і в
масовій поведінці, врешті-решт, спрямованої проти держави та її
інституцій. Натомість партнерська модель, обмежуючи владу у
деяких прерогативах, спонукає громадян і суспільство загалом до
більшої відповідальності за свій політико-правовий і соціальноекономічний стан.
Характер взаємовідносин між владою і суспільством у цілому у
передкризовий період може бути визначений як відсутність сталого
руху до чітко сформульованої моделі, як домінування ситуативності
над послідовністю. Між тим, саме тоді почала особливо гостро
відчуватися загальнонаціональна потреба у партнерській моделі, що
випливало із необхідності спільного вибору владою і суспільством
проекту розвитку України (табл. 4, 5, 6). Найбільш поширеними почуттями людей щодо свого майбутнього і майбутнього України були
суміш надії і тривоги. Інші найбільш поширенні почуття – розгубленість, страх і безвихідність (табл. 7). Щоправда, відверто песимістичні почуття були вдвічі меншими за оптимістичні (відповідно,
десята і двадцята частка відповідей), і це дозволяло сподіватися в майбутньому на подолання настроїв розгубленості за наявності мобілізуючого загальнонаціонального проекту. Складною проблемою для
функціонування партнерської моделі державо-суспільних відносин
залишалася політична та ідеологічна неоднорідність самого суспільства, постійна присутність у ньому критично налаштованого до
державної влади сегмента (табл. 8, 9).
Зміна влади наприкінці лютого 2014 р. не могла швидко
змінити упереджене ставлення населення до влади, критично налаштований до неї сегмент залишився доволі помітним. Каналом
взаємовідносин держави з цим сегментом є політична опозиція, а
отже, його конструктивна роль у партнерській моделі взаємин з
державою може виконуватися за наявності законодавчого унор10
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мування взаємовідносин правлячої більшості та опозиційної
меншості у Верховні Раді, з тим щоб перетворити парламент на
головне та продуктивне поле для загальнонаціональної дискусії та
досягнення консенсусних рішень. Поки що оптимальним шляхом
обрано повернення до Конституції 2004 р. Але її функціональна
здатність залежатиме від законодавчого унормування відносин
парламентської більшості з опозицією, від готовності більшості до
компромісних поступок у таких, зокрема, питаннях, як гарантоване
закріплення за опозицією парламентських комітетів, які найбільше
дозволяють аудит влади; керування представниками опозиції слідчих комісій, створених за її ініціативою; надання опозиції можливості періодично формувати порядок денний засідань Ради;
відмова від практики позбавлення народних обранців депутатських
мандатів за рішеннями адміністративних судів.
Важлива умова стабільності партнерської моделі державносуспільних взаємин – послідовність зовнішньо- і внутрішньополітичного курсу влади, неухильне дотримання нею відповідного
законодавства, яке має оновлюватися зі зміною правлячої більшості у парламенті, як підтвердження нею своєї передбачуваності
у рішеннях і діях у поворотні моменти розвитку країни. Навпаки,
зміни курсу без підготовки громадської думки в розрахунку на
«підданську» згоду населення з будь-яким її рішенням може наражатися на масові протести на кшталт «помаранчевого», «податкового» чи «європейського» майданів і навіть використовуватися
провокаторами збройної непокори державній владі.
Досягнення консенсусу в рамках партнерської моделі забезпечується різними формами консультацій влади з суспільством, у т.ч.
найбільш результативною, якою є референдум. Продуктивність
такої форми консультацій залежатиме від здатності влади до її відповідального застосування, оскільки більшість населення за рівнем
своїх правових і політичних знань може бути неготовою висловитися з надто складних питань суспільно-політичного змісту.
Принаймні у 2013 р. населення не знаходило у собі впевненості,
щоб брати відповідальність за референдум щодо вирішення
доленосних питань. Наприклад, за прийняття змін до Конституції
на загальноукраїнському референдумі виступали тільки 32% опитаних, що й не дивно, бо тільки 4,8% з них чули про роботу
11
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Конституційної асамблеї і про питання, які на ній розглядалися,
23,5% тільки щось чули про неї, а 32% взагалі не чули про таку
організацію [1, с. 456].
Разом з тим, у суспільстві спостерігалися ознаки зростання
громадсько-політичної активності. За це говорило зростання уваги
до громадських організацій, принаймні частка тих опитаних, хто
вважає їхню діяльність важливою, не поступається частці тих, хто
дотримується протилежної думки [1, с. 504 ].
Громадська, а тим більше політична активність населення має
й надалі неминуче матиме своїм неодмінним супутником різноманітні претензії до держави та критику владних інституцій. Одним із
дієвих запобіжників переростання критики у неконвенційні радикальні дії може бути завчасне визначення партнерських відносин
між державою і суспільством – будуть вони являти собою не
більше ніж «моніторингову демократію» (контроль за ходом управління, експертні оцінки, оприлюднення інформації, громадські
обговорення) чи набудуть властивостей справжньої «демократії
участі» (присутність представників громадських організацій,
наукового середовища у колегіях органів виконавчої влади з правом вирішального голосу, громадські ради при органах виконавчої
влади з правом ветування рішень, підготовка яких відбулася без
громадської експертизи).
Ефективність державних кроків у напрямі сприяння розвиткові громадянського суспільства та залучення його представників
до державного управління у дорадчій та експертній формах залежатиме від усунення проблемних точок у взаємодії органів виконавчої влади зі створеними при них громадськими радами, зокрема
таких, як непрацездатність рад внаслідок надмірної кількості їх
членів і недостатньої компетентності частини з них, взаємна упередженість представників рад і працівників виконавчих органів, недостатнє законодавче забезпечення участі громадськості у підготовці та прийнятті управлінських рішень, недостатня публічність
співпраці органів влади з громадськими організаціями.
Модель взаємин держави і суспільства може бути партнерською за обов’язкової умови дотримання принципу справедливості і
у сфері соціальних відносин, і у сфері правопорядку, здатності
держави розв’язувати соціальні конфлікти, виступаючи в ролі
12
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неупередженого арбітра. Успішне виконання цієї функції державою може бути забезпечене виробленням стратегії правової нормативізації конфліктних ситуацій та інституалізацією моніторингу їх
джерел, запобігання, прогнозування розвитку та розв’язання, без
чого конфлікти завжди становитимуть для неї проблему підтвердження своєї легітимності і компетентності.
Аналогічна проблема хронічно присутня в питанні забезпечення державою справедливості у правовій сфері. У кризовий етап
суспільство входило зі зневірою, що правоохоронні органи функціонують заради захисту його інтересів (табл. 10, 11, 12, 13). Увага
суспільства найбільше зосереджена на здатності держави покінчити
з корупцією, а по-справжньому – відмовитися від неї як джерела
збагачення своєї бюрократії. Епізодичні точкові удари по конкретних чиновниках, викритих у корупційних діях, уже не задовольняли
населення і не підвищували рівня його довіри до влади і віри у її
здатність до правової справедливості. Зважаючи на ту роль, яку
недовіра до влади відіграла у суспільно-політичному конфлікті кінці
2013–початку 2014 рр., нова державна влада може піднести рівень
довіри до себе тільки демонстрацією своєї спроможності до самоочищення, реалізацією антикорупційних заходів. Здійснення масштабної антикорупційної кампанії неминуче спричинить конфлікти
між владними угрупованнями, але перемога її ініціаторів – це
єдиний шлях до здобуття державою довіри суспільства як першої
умови партнерської моделі їхньої взаємодії.
Темою серйозних роздумів для влади і суспільства залишається подолання такого різновиду корупції, як отримання «політичної ренти», породженої лобізмом, логролінгом (неформальним
обміном голосів між фракціями та окремими депутатами). Така
практика є несумісною з партнерською моделлю державно-суспільних відносин, а може зберегтися, тільки якщо громадські організації, що представляють суспільство, самі стануть партнерами в
отриманні політичної ренти. На жаль, перспективи такої поведінки
громадських організацій уповні вірогідні, зважаючи на те, що
частина їх сформована під патронатом влади і призначена сприяти
їй у самозбереженні. Однак у разі випадку реальною є загроза
різкого звуження поля розробки проектів подолання соціальноекономічної кризи внаслідок блокування таких проектів недобро13
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чесними політиками і чиновниками, орієнтованими на отримання
політичної ренти. За відсутності проектів, якими можна реально
поліпшити соціально-економічне становище населення, криза у
стосунках держави і суспільства може загострюватися ще більшими темпами.
Одне з ключових питань у взаємовідносинах держави і суспільства – рівень задоволення соціальних потреб населення, яке
звикло (а таке патерналістське, як українське, особливо) покладати
відповідальність за це на державу. Стан соціальної сфери є віддзеркаленням економічного становища країни, що ставить питання про
економічну роль держави. Рефренне лунання закликів щодо розв’язання тих або інших суспільних проблем винятково державними
зусиллями може стати для влади додатковим заохочувальним
чинником запровадження моделі домінування над суспільством.
Уникнення такого розвитку залежатиме від здатності влади до
усвідомлення того, що такого роду заклики є не більше ніж виявом
інерції екстернальної психології, а ще більше – виявом загального
зубожіння населення, неспроможного роз’язати свої проблеми ресурсами громадських організацій, тобто виявом того соціального
стану, який найбільше викликає невдоволення владою, яка, зі свого
боку, постійно обіцяє цей стан подолати.
Екстернальні сподівання на державні зусилля для виходу із
кризового соціально-економічного становища, спричиненого
«провалами ринку», доцільно сприймати, пам’ятаючи і про «провали держави», коли вона надмірно втручається у ринкові відносини [2, с. 4–7], тим самим гальмуючи збільшення інтернального
сегмента суспільства, який найменше психологічно залежить від
держави, але так само найменше вважає її винуватцем власних
проблем. Держава завжди має пам’ятати, що підданські розрахунки екстерналів на державу перебувають у прямій залежності з
рівнем їхнього обурення марністю своїх сподівань.
Держава, а скоріше державна влада, у підтвердження своєї
соціальності має визначитися з вибором між збереженням патерналістсько-пільгової моделі соціальної сфери на засадах постійного
збільшення бюджетних витрат на неї і між переходом до моделі
заохочення громадян до ділової активності як індивідуальної
основи піднесення рівня життя. До такого курсу державу під14
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штовхує і обіцяна нею децентралізація, у т.ч. у розподілі податків
на користь регіонів: збільшення місцевих бюджетів матиме зворотним боком скорочення загальнодержавного бюджету, а отже, і
зменшення ресурсів у руках центральної влади.
Партнерська модель взаємодії держави і суспільства містить у
собі взаємний інформаційний вплив, який кожна зі сторін прагне
використати у власних інтересах: суспільство – примусити державні інституції до реалізацій його потреб та інтересів, держава –
аби примусити суспільство до збереження стабільності та утримання від радикальних конфліктних дій.
Взаємний інформативний вплив держави і суспільства відбувається в обставинах віртуальної реальності, утвореної мережами
соціальних комунікацій. Державі доведеться діяти в умовах існування глобальної мережі, що позбавляє її першості у творенні
інформаційних приводів, змушує її виконувати переважно роль їх
коментатора або пояснювача. Держава вже не володіє можливістю
монопольно створювати інформаційний продукт, якому беззастережно довіряв би споживач, як це було у попередні часи, в епоху
домінування друкованих ЗМІ. Сучасні електронні соціальні мережі
стимулюють самостійний пошук особою умовиводів та рішень
щодо суспільних проблем і пропонують йому для цього масиви
інформації, створеної поза владним впливом.
Особливості існування віртуальної реальності створює для
держави низку проблем у спілкуванні з суспільством, що їх вона
має розв’язувати. Насамперед – протиріччя між рівністю людей у
доступі до інформації і їхньою нерівністю у можливостях самореалізації. Інша проблема – протиріччя між глобальністю мереж і
локальністю боротьби за різного роду ресурси [3, с. 41–42].
Внаслідок нерозв’язаності цих протиріч виникає невдоволення
неможливістю досягнення ідеалів і стандартів, поширених мережами та електронними ЗМІ. Виникає «конфлікт сподівань», який
трансформується у масові протести [3, с. 43]. До нього треба додати інше джерело протестів – «конфлікт ошукування», який виникає внаслідок невиконання представниками влади передвиборчих
обіцянок. В Україні, наприклад, дві третини населення вважають,
що влада або зовсім не розв’язує їхніх проблем, або розв’язує лише
для видимості [1, с. 452]. Держава безсила усунути джерело
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«конфлікту сподівань», але вона може нейтралізувати його, запропонувавши «ідею майбутнього».
Держава може втручатися у мережевий дискурс присутністю
сайтів або блогів своїх керівників і найбільш відомих і популярних
діячів. Однак в обставинах миттєвого поширення гігантських обсягів інформації, ідей, пропозицій тощо спроба держави взяти на себе
роль навігатора для пересічного споживача електронної інформації
та учасника соціальних мереж може бути тільки її черговим
провалом. Уберегти суспільство від деструкції масової свідомості,
що може бути спричинене його дезорієнтацією в інформаційних
потоках, можна тільки піднесенням рівня політичної свідомості і
політичної культури населення, постійним системним викладом
державних стратегічних ініціатив геоекономічного, геополітичного,
цивілізаційного, соціального, націотворчого та іншого змісту, тобто
з питань, навколо яких найбільш швидко і спонтанно формується і
консолідується громадська думка.
Властивістю віртуального простору є здатність, використовуючи свою розгалуженість, забезпечувати швидку самоорганізацію
людей для участі у масштабних акціях з приводу найбільш резонансних і актуальних подій. За відсутності зрозумілих і переконливих пояснень цих подій з боку влади самоорганізація схильна перетворюватися на акції протестного характеру. Причому сама подія,
з приводу якої розпочався протест, може виконувати тільки роль
стимулу, матеріалізуючи більш глибокі причини масового обурення.
Типовий приклад такої функціональної спроможності віртуального
проекту – вихід сотень тисяч людей на «Євромайдани» з приводу
відмови уряду від підписання Угоди про Асоціацію з Євросоюзом, а
також неправомірних дій силових структур. Відсутність загальнонаціонального обговорення доцільності/ недоцільності підписання
угоди (до нього практично не були залучені громадські об’єднання,
у т.ч. найбільша – федерація профспілок, до яких входять рядові
трудящі, на житті яких угода мала б позначитися безпосереднім
чином), обмеженість інформації про перспективи і проблеми, що
вона несе з собою, дозволяє вважати, що джерелом протесту не є
осмислене відчуття реальних втрат, так само як і вимоги підписання
угоди не можна вважати осмисленим прагненням до конкретної
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вигоди кожного із протестуючих. Отже, соціальні мережі дали
можливість проявитися найбільш небезпечному для влади – загальному невдоволенню всіма наслідками її функціонування. Різкий
геостратегічний поворот влади без обговорення з суспільством з
огляду на його звичку до підданської слухняності змусив опозиційний суспільний сегмент відчути себе ошуканим і маніпульованим,
тим більш, що владою не було запропоновано зрозумілої альтернативної геостратегії, якою не можна було вважати отримання у
Росії позики, яка могла тільки на певний час притлумити хронічні
соціальні та економічні хвороби країни.
Узгодження державою і суспільством проектів розвитку
країни, загальнонаціональне обговорення яких може бути основою
партнерської моделі їх взаємодії, матиме ефект за умови прагнення
різних груп населення до єдності і взаєморозуміння, а також за належного культурного та освітнього рівня суспільства. Названа
умова ставить на порядок денний створення в Україні системи громадянської освіти, проведення інформаційних, політико-просвітницьких кампаній силами інтелектуальної частини суспільства, що
вимагає кардинальної зміни характеру спілкування з нею з боку
державних інституцій та їх представників.
Суспільство, у свою чергу, може впевнено вести діалог з державою, будучи єдиним за націоідентифікуючими ознаками, які є
передумовою його солідарності. Спроби ж держави загострювати
регіональні, соціальні, культурні, мовні та інші відмінності заради
використання їх в електоральних цілях позбавлятиме її можливостей досягнення від населення солідарної згоди щодо свого курсу.
Однією з ефективних форм організації діалогу між владою і
суспільством і залучення останнього до управління країною вважається запровадження системи «електронного урядування», або
«відкритого уряду». Запровадження таких форм політичної активізації населення не повинно вести до відмови від громадських
організацій з персональною участю громадян, оскільки суто індивідуальне спілкування з владою може мати своїм наслідком ефект
атомізації суспільства.
Вірогідність «провалу держави» в разі відмови від партнерської моделі і збереження за собою функції домінування може
зростати внаслідок того, що домінування найменше передбачає
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вивчення справжніх потреб населення, натомість штовхає бюрократію до дій, які провокуватимуть суспільне обурення.
У нинішнього українського суспільства наявні симптоми того,
що воно не погодиться надовго залишатися у «новому феодалізмі»
і навіть миритися з рудиментами попереднього «радянського феодалізму» внаслідок незворотності тенденцій, що спостерігається у
його економічній і соціальній сферах:
– низька конкурентоспроможність української продукції, яка
ставить бізнес перед необхідністю технологічного оновлення виробництва, що неминуче покличе до життя соціальні сегменти з
інтернальною, самодостатньою свідомістю;
– накопичення маси професіоналів, спроможних здійснити
нову «революцію менеджерів», замінивши біля штурвала національного бізнесу вихідців із радянської компартійно-господарської
номенклатури;
– дедалі більша відкритість національної економіки, яка веде
до збільшення у суспільстві кількості бізнесменів, звиклих до правового характеру ринкових відносин;
– поступове збільшення сегмента, фінансово незалежного від
держави, у т.ч. за рахунок заробітків за кордоном;
– розширення інформативно-комунікативної сфери, що дає
можливість громадянам здійснювати порівняння своїх умов життя
з передовими суспільствами і висувати владі більш високі вимоги;
– зростання розриву між соціальними очікуваннями найбільш емоційно активного сегмента – молоді з реаліями ринку
праці, тобто збереження потенціалу «конфлікту сподівань»;
– збереження вагомої частки суспільства, неспроможного
навіть протягом цілого життя за рахунок накопичень від заробітної плати розв’язати житлові проблеми свої та/або своїх дітей і
при цьому позбавлених шансів розв’язати ці проблеми за державний рахунок;
– зменшення можливостей працевлаштування в аграрному
секторі суспільства при одночасному збереженні високого рівня
безробіття у містах.
Підданська модель ґрунтується на добровільній політичній пасивності суспільства. Зазначені обставини не дозволяють владі розраховувати на збереження такої добровільності у майбутньому.
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Іншою моделлю слухняного підкорення населення владі може бути
тільки авторитарна або диктаторська, але її утвердження може бути
тільки силовим. Функціонування таких моделей у сучасній Україні
маловірогідне з огляду на відсутність у влади достатніх ресурсів, в
обмін на які суспільство могло б змиритися з такою моделлю.
Активістська модель, яка полягає в господарській, соціальній,
політичній ініціативності громадян, в Україні перебуває у зародковому стані. У прямій залежності від зміцнення і поширення цієї
моделі перебувають перспективи виходу України в наступному на
рівень передових країн і на гідне місце у світі. Партнерська модель
взаємодії держави і суспільства недієздатна без активістської моделі
політичної поведінки населення, яка є доволі незручною для управління суспільством, але яка є єдиною, що може компенсувати державі усі управлінські незручності таким збільшенням національних
ресурсів, які дозволять їй бути рівноправним учасником у міжнародній системі і здійснити для суспільства такі соціальні програми,
які заохочуватимуть його до консенсусу і партнерства з державою.
Таблиця 1
Як Ви вважаєте, від чого здебільшого залежить те,
як складається Ваше життя? (%)
1. Здебільшого від зовнішніх обставин
2. Деякою мірою від мене, але більше від зовнішніх обставин
3. Однаковою мірою від мене і від зовнішніх обставин
4. Більшою мірою від мене, ніж від зовнішніх обставин
5. Здебільшого від мене
Не відповіли
Середній бал

17,5
31,8
29,1
11,8
9,6
0,3
2,6

Таблиця 2
А яку особисту відповідальність Ви несете за стан справ
у цілому в Україні? (%)
Повну
Часткову
Ніяку
Важко відповісти
Не відповіли

1,8
15,8
67,0
15,2
0,2
19
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Таблиця 3
Декілька сильних керівників можуть зробити для нашої
країни більше, ніж усі закони та дискусії (%)
Згоден
Не згоден
Не знаю
Не відповіли

58,1
22,2
19,3
0,4

Таблиця 4
На Вашу думку, представники державної влади здатні чи не
здатні розвивати економіку України на основі впровадження
нової техніки і технологій?
1. Всі здатні
2. Здатна більша частина
3. Здатна менша частина
4. Ніхто не здатен
Важко відповісти
Не відповіли
Середній бал

4,7
14,6
36,2
28,3
16,2
0,0
3,1

Таблиця 5
Якою мірою чинна влада вирішує наведені питання розвитку
України – підвищення добробуту населення,
зменшення нерівності? (%)
1. Зовсім не вирішує
2. Вирішує лише для видимості
3. Вирішує посередньо
4. Вирішує добре
5. Вирішує повністю
Важко відповісти
Не відповіли
Середній бал
20

46,6
36,1
11,1
1,8
0,3
3,9
0,1
1,7
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Таблиця 6
Чи є серед функціонуючих на теперішній час в Україні
політичних партій і рухів такі, яким можна довірити владу?
Ні

45,1

Важко сказати

33,5

Так

21,0

Не відповіли

0,4

Таблиця 7
Які відчуття виникають у Вас, коли Ви думаєте
про майбутнє України?
Оптимізм
Байдужість
Радість
Безвихідність
Упевненість
Розгубленість
Задоволеність
Песимізм
Надія
Тривога
Інтерес
Страх
Інше
Важко відповісти
Не відповіли

14,1
4,8
1,4
17,8
5,1
17,1
1,7
11,4
32,1
30,8
11,9
22,0
0,4
11,9
0,1

Таблиця 8
Інтегральний рівень довіри і недовіри в суспільстві
Сім’ї та родичам
Співвітчизникам
Сусідам
Колегам

4,5
3,4
3,4
3,4
21
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Продовження Табл. 8
Церкві та духовенству
3,2
Астрологам
2,3
Засобам масової інформації (телебачення, радіо, газети)
3,0
Податковій інспекції
2,2
Міліції
1,9
Прокуратурі
2,0
Судам
1,9
Президенту
2,1
Верховній Раді
1,8
Уряду
1,9
Місцевим органам влади
2,2
Армії
2,6
Профспілкам
2,5
Політичним партіям
2,0
Комуністичній партії
2,0
Керівникам державних підприємств
2,4
Приватним підприємцям
2,5
Банкам
2,2
Страховим компаніям
2,1
Благодійним фондам, громадським асоціаціям
2,6
і об’єднанням

Таблиця 9
Що, на Вашу думку, краще – терпіти всілякі матеріальні
труднощі заради збереження в країні порядку, миру та спокою
чи у разі значного погіршення умов життя виходити
на вулицю з протестом? (%)
Потрібно за будь-яку ціну зберігати
порядок, мир та спокій
Важко сказати
Потрібно активно протестувати проти
постійного погіршення умов життя
Не відповіли

22

30,3
27,1
42,5
0,1
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Таблиця 10
Кому сьогодні в Україні служить прокуратура? (%)
Громадянам України

4,3

Керівникам органів влади

20,3

Народним депутатам України

12,0

Президенту України

19,7

Будь-кому, хто заплатить

42,5

Нікому, крім самих себе

14,0

Іншим

0,9

Важко відповісти

9,1

Не відповіли

0,2

Таблиця 11
Кому сьогодні в Україні служить міліція? (%)
Громадянам України

4,1

Керівникам органів влади

20,3

Народним депутатам України

9,7

Президенту України

15,8

Будь-кому, хто заплатить

49,1

Нікому, крім самих себе

15,4

Іншим

1,1

Важко відповісти

7,6

Не відповіли

0,4
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Таблиця 12
Кому сьогодні в Україні служить
Служба безпеки України (СБУ)? (%)
Громадянам України

4,8

Керівникам органів влади

17,4

Народним депутатам України

10,2

Президенту України

28,3

Будь-кому, хто заплатить

26,7

Нікому, крім самих себе

13,4

Іншим

1,4

Важко відповісти

17,1

Не відповіли

0,1

Таблиця 13
Кому сьогодні в Україні служать суди? (%)
Громадянам України

4,0

Керівникам органів влади

14,8

Народним депутатам України

9,1

Президенту України

16,9

Будь-кому, хто заплатить

55,5

Нікому, крім самих себе

12,1

Іншим

1,1

Важко відповісти

8,5

Не відповіли

0,3

_______________________________
1. Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. – К., 2013. – С. 509, С. 514.
2. Радыгин А. «Провалы государства»: теория и политика / А. Радыгин,
Р. Энтов // Вопросы экономики. – 2012. – № 12.
3. Бочкарев Т. Протесты как зеркало глобальной трансформации / Т. Бочкарев // Экономические стратегии. – 2013. – №6.
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Микола Михальченко

СТРАТЕГІЧНИЙ КУРС УКРАЇНИ:
МІЖ СЦИЛЛОЮ І ХАРИБДОЮ
У статті розглянуто складну проблему самовизначення
України і визначення стратегії і тактики країни в теперішній
ситуації. Пропонуються різні моделі внутрішньополітичного і
зовнішньополітичного курсу.
Ключові слова: Україна, стратегічний курс, держава
Mikhalchenko M. The strategic course of Ukraine: between
Scylla and Charybdis. Complex problem of Ukraine self-determination
and determination of strategies and tactics of the country in the present
situation is considered in the article. The different models of domestic
and foreign policy are offered.
Keywords: Ukraine, strategic policy, the state.
Світова система безпеки, яка багато разів була під загрозою
падіння, зазнала краху в лютому 2014 року. Багато аналітиків і політиків говорили, що Потсдамські угоди, принципи ООН, Гельсінські угоди і т.д. вичерпують себе з переходом до однополюсного
світу. Але кінцево цю систему розвалила Росія в прагненні
повернути собі статус імперії. ООН можна розпускати, як це в свій
час зробили з Лігою Націй, тому що ООН в теперішній функції не
може розв’язувати конфлікти через деструктивну позицію Росії,
члена Ради Безпеки ООН.
*****
Що таке Сцилла і Харибда для стратегічного курсу України?
Це зовнішні загрози і внутрішня нестабільність. Обидва фактори
несуть загрозу державності, є факторами сприяння краху цінностей
існування української громадянської нації. Україна легковажно
повірила в сучасну систему міжнародної безпеки, забувши, що у
неї під боком є країна, яка, за висловом Бісмарка, ніколи не виконувала договори. Цю традицію вона зберігає з часів Золотої Орди,
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чиї правила успадкувала, оскільки усі північно-східні князівства
були її улусами, але не Україна, яка перебувала в складі Великого
князівства Литовського, Руського і Жемайтського (повна назва). Є
цивілізаційні тренди, які держава не може подолати, особливо коли
не бажає. Але спочатку проаналізуємо «Харибду» – внутрішню
нестабільність.
1. Колабораційна, зрадницька політика більшої частини ПАРТІЇ РЕГІОНІВ і КПУ підштовхнула сепаратистські настрої в
Східній і Південній Україні, закінчилася державною зрадою Президента, ряду урядових чиновників, депутатів Верховної Ради, не
говорячи вже про менш дрібні фігури. І з цим треба розбиратися
згідно з законами України.
2. Злодійська, корумпована влада ПАРТІЇ РЕГІОНІВ повністю
пограбувала державу та її населення, обманула своїх виборців. Але
при цьому варто враховувати «римський синдром», коли раби у
Давньому Римі захищали рабовласників.
3. Майдан – це повстання мас, які зрозуміли, що на їхню
думку не зважають, їх не чують і вони не мають впливу на владу,
яка їх грабує.
4. Розвалювалася цілеспрямовано армія, але розбудовувалися
репресивні органи, щоб гнобити народ, та це не врятувало режим
від крах. Коли народ повстав, репресивні антинародні органи
розпалися.
5. Були зроблені поспішні, необережні кроки після перемоги
Майдану в законодавстві, кадрах, у внутрішній політиці, що підштовхнуло внутрішню нестабільність. Революції завжди поспішають, але
революційні заходи у мирному житті не завжди ефективні.
6. Для збереження цілісності і майбутнього України варто
змиритися з втратою Криму (тимчасово). Розвал Росії, як усіх
колоніальних імперій, неминучий, тоді розвинена, цілісна Україна
поверне собі Крим.
7. «П’ята колона» в Україні перейшла в пряму атаку на
незалежність України і є складовою частиною внутрішніх і зовнішніх антиукраїнських сил агресії. Ідеться не тільки про політичні
сили та їх лідерів, а більш широкий соціальний феномен: це і проросійські, комуністичні настрої частини населення.
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«Сцилла» для сучасної України. Зовнішньополітичні суперечливі виклики.
1. Головна небезпека щодо реалізації стратегічного курсу на
розбудову демократичної, правової держави походить від Росії як
агресивної, загарбницької держави, керівництво якої підтримує, на
жаль, переважаюча кількість її населення. І треба забути міфологеми, що це «братня країна», що існує єдиний «русский мир».
«Брати-росіяни» будуть з великим задоволенням стріляти в
«братів-українців» як «пролетарі-німці» в «пролетарів СРСР» під
час Другої світової війни.
Головна мета керівництва Росії – це не допустити зближення
України з ЄС і НАТО, тримати нашу країну під повним контролем.
Захоплення Криму – це лише перший заздалегідь запланований
крок Росії. Доказ цього, що за декілька місяців до анексії півострова Держдума Росії почала розробляти законодавство щодо
приєднання пізніше захоплених Криму і Севастополя до складу
Росії. Проводилися Росією навчання в західних округах, ЗМІ Росії
попереджали, що після Олімпіади стосовно України почнеться
щось «жахливе».
Усім відомий вислів, що без України Росія не поверне собі
статусу імперії. Це розуміють усі: Україна, Захід і, тим більше,
Росія. Тому тиск Росії на Україну буде постійним і жорстоким. Так,
сьогодні не вдалося задавити, залякати, окупувати, але попереду
складні часи. Вільна Україна – це виклик імперській політиці Росії.
2. Ми зближаємося з ЄС. Але ЄС не монолітний. Німеччина
і Франція вже раз заблокували вступ України до НАТО на
«замовлення» путінського режиму під час Будапештського саміту
НАТО. Зараз вони ставлять свої економічні зв’язки з Росією вище
ідей європейської солідарності і гальмують введення економічних
санкцій у повному обсязі. Чехія іде в річищі дій Німеччини.
Болгарія зайняла проросійську позицію і фактично підтримала дії
Росії в Криму. Ще декілька країн ЄС підтримують позицію
Німеччини. Тому чекати швидкого вступу до НАТО не варто. Хоча
в перспективі таку можливість не варто відкидати. Відхід Меркель
з політики буде цьому сприяти.
3. Співробітництво зі США. За Обами буде в цьому плані
більше проукраїнської риторики, ніж реальної допомоги. Але й
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зараз варто запропонувати своєрідну програму ленд-лізу для України в умовах розгортання сепаратизму і зовнішньої агресії. Взяти
на тимчасове використання «Стінгери», сучасну стрілецьку і протитанкову зброю і т.д. Тим більше, що склади США переповнені.
Коли оберуть наступного – республіканського президента, реальної допомоги від США буде більше.
4. Китай. Займає вичікувальну позицію в складній ситуації
щодо України.
а) Нарешті збулися його надії, щоб Росія вступила в конфлікт
із Заходом, який міг би виступити природним союзником Росії у
китайсько-російського конфлікту.
б) Китай у цьому випадку сповідує конфуціанську традицію, коли тигр лежить на горі і спостерігає за боротьбою двох
хижаків у долині. Коли вони виснажать один одного, він може
спуститися з гори і загризти обох. У крайньому разі – виснаженого переможця.
Він буде по черзі демагогічно підтримувати кожну зі сторін –
Росію або Захід, чекаючи їх взаємного виснаження. А поки він
утримується від голосування в Раді Безпеки ООН і на Асамблеї
ООН. І першою жертвою експансії Китаю стане Росія, яка має
тривалу історію територіальних конфліктів з цією державою.
5. Санкції Заходу, особливо ЄС, не будуть вирішальним фактором, хоча і завдадуть шкоди Росії. Будувати стратегічний курс,
покладаючись на них, неможливо. Вони швидкоминучі. Головне –
показати, що Україна цінує західну солідарність, але боротися за
незалежність слід самим.
6. Якщо розглядати «кримське питання» в глобальній перспективі, то варто бачити, що кожен негативний фактор має і позитивний бік. Покладений край облудливим міфам про «слов’янську єдність», «про дружбу братніх – російського і українського народів» і
т.д. Дві регіональні цивілізації – українська і російська – усе більше
розходяться. Одна прямує в ЄС, інша – в Азію. І Росія усе більше
буде виявляти свою монголо-татарську «азійську» підступність.
Росія ще раз показала, що її агресивна сутність не змінилася.
Спроби Л.Гумільова замаскувати цю агресивність якоюсь «пасіонарністю» Росії – це теж міф. У той же час частина населення Росії
не підтримує курс на війну з Україною.
28

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

7. Розбудова власного ядерного потенціалу України – можлива з технічного боку, але вразлива з політичного і економічного.
Не в інтересах України ставати Північною Кореєю.
Україні треба розробляти реальний курс на інтеграцію з ЄС,
вступ в Євроатлантичну Співдружність. Усе інше – це блукання
манівцями. Це реалізувати буде складно, тому що частина населення перебуває під впливом застарілих ідеологем і психологем.
Але дорогу подолає той, хто вперто іде вперед.
У розробці стратегічного курсу України відіграє свою пізнавальну роль політична наука. На жаль, довіра до неї була підірвана
тим, що вона тривалий час перебуває під тиском догм марксизму-ленінізму, а звільнившись від нього, частково піддалася тиску пізнавальної «моди»: постмодернізм, неореалізм, ірраціоналізм і т.д.
Тобто, те позитивне, що було наявне в марксизмі, не було розвинене, а «розбавлене» другорядними, іноді помилковими пізнавальними
підходами. Плюралізм у пізнанні перетворився в пізнавальний анархізм і волюнтаризм. Часто кожний дослідник пропонував свої компілятивні підходи. Раціоналізм у політичному пізнанні тимчасово
відступив на другий план, а не був розвинений.
На початку ХХІ століття на Заході почався рух за повернення
до методологічного плюралізму якісних досліджень, орієнтованих
на вивчення реальних суспільних проблем, а не блукання в понятійних дискусіях і штучних схемах. Тобто, більшість суспільствознавців визнали, що науковці повинні зайняти чітку пізнавальну
позицію і аналізувати реальні держави, реальну політику, реальні
інтереси і цінності. Такий своєрідний революційний поворот до
реальності стимулювався і тим, що держави перестали давати
кошти на суспільну науку, заплющивши очі на її результативність.
А корпорації фінансували тільки ті проекти і програми, які давали
практичний результат. Тому дослідні установи, університети
швидко переорієнтувалися, почали фінансувати дослідження, які
могли дати результат: ідеологічний, політичний, пізнавальний,
прогностичний, який був би корисний державі, бізнесу, науковим
співтовариствам, міжнародним організаціям і т.д.
Така ситуація не залишилася непоміченою і в пострадянських
країнах, зокрема, в Україні. Держава, як головний замовник суспільствознавчих досліджень, теж почала не просто «давати гроші»
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на науку, а і замовляти напрями досліджень, формувати державні
замовлення за програмами. Це не зовсім подобається науковцям,
які звикли бути в творчому пошуку за своєю волею. Але не схоже,
що держава змінить свою політику підтримки науки. А бізнес і
політика фінансують лише політтехнологів.
Одним із питань, яке Українська держава, прямо або опосередковано, замовляє політологам, є: наскільки змінилася світова геополітика? Особливо державу і громадянське суспільство цікавлять
питання: розпочалася «холодна війна» між Заходом і Росією чи ні?
Чи зможе світ зупинити Росію в неоімперських прагненнях? Як у
цих умовах діяти Україні?
В останні роки непропорційно в економічній, технологічній і
військовій могутності зросла роль Росії у світі. Керівництво Росії
переграло Захід у так званій політиці «перезавантаження». Захід
легковажно вважав, що включив Росію в свою орбіту. Керівництво
ж Росії, розуміючи, що Захід не піде на ядерне протистояння, враховуючи його значну залежність від енергоресурсів Росії, стрімко
пішло на конфронтацію, розширюючи свою зону впливу за рахунок сусідів. Імперська політика Росії знову яскраво проявилася,
хоча і в нових формах.
Американська і європейська дипломатія і НАТО виявилися не
готові до цього. Тут винними були і політичні аналітики, і
державні діячі Заходу, які не належним чином оцінили ситуацію у
світі і політику керівництва Росії, переоцінили особисті стосунки з
В. Путіним. Особливо те, що він не має стратегічного мислення і
керується тактичним мисленням, не прораховуючи довгострокову
перспективу. Наприклад, США може дозволити короткочасний
програш в Сирії, в Україні, але, спираючись на вищу економічну і
військову потужність, усе ж переможе, особливо враховуючи, що
територія США не зачіпається в цих конфліктах.
Крім того, американські аналітики звикли використовувати
парадигму однополюсного світу, вчасно не вловивши, що світ рухається до багатополюсності. Вже постав могутній Китай, зростає
політична і економічна вага ЄС, Індії, Японії. Вплив Росії на світові події теж зріс, незважаючи на те, що Росія примножує кількість своїх ворогів. Але зі своєї «кочки» вона може багато в чому
нашкодити світовій безпеці, зокрема своїм сусідам.
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Кількість викликів у світі множиться, і США, разом з НАТО, не
встигають на них реагувати. Мало мати могутність, треба вміти нею
користуватися. Якраз ситуація навколо України покаже, чи вміє
сьогодні США використовувати свою могутність, що залежить від
мудрості керівництва США. Ф. Рузвельти народжується рідко. Обама в свій час не оцінив, що Путін дивиться на світ через призму
«холодної війни», і не розуміє багатоманітності сучасного світу.
Не пройшло й чверті століття, як політичні науки змушені переходити в нову методологічну систему. За ці двадцять п’ять років
хтось з правомірних марксистів ставав постмодерністом, неореалістом, ірраціоналістом, постмодерністом і т.д. Але звично повторювали в працях і дискусіях сталінські ідеологеми про «братні народи», «слов’янську єдність», «вічну дружбу України і Росії» тощо.
Ми про це вже говорили. Але не сказали, що «межичасся» методологічних питань закінчується.
Ігноруючи факти, як у Древній Русі князі-брати вбивали один
одного, як Меншиков за наказом Петра І знищив Батурин разом з
мешканцями, про різню Росіян між собою, з українцями під час
громадянської війни 1917–1921 рр., не можна тлумачити історію і
політику. Згадували батальйон «Нахтічаль» і дивізію «СС Галичина», а забували про те, що понад 2 млн громадян РРФСР перейшли
на бік Гітлера і воювали на його боці в формуваннях Власова,
Краснова та інших. І дочекалися, коли Росія вторглася в Україну,
копіюючи методи Гітлера, а усі російські ЗМІ і влада кричать на
увесь світ, що усі українці фашисти і ріжуть росіян.
Так, чи не час у політичній науці розставити пізнавальні акценти: що таке національні і державні інтереси і що з цього випливає, що таке інформація і дезінформація, що таке рівноправне
партнерство і що таке агресія, анексія і т.д. Чим же реально відрізняються українська і російська регіональні цивілізації в етнічному,
політичному, економічному, соціокультурному аспектах? А не поширювати фальшиві ідеологеми про існування примарного «русского мира» і про його захисника – Росію. Сьогодні події показали,
хто союзник, а хто ворог України. І кожен науковий заклад, кожний науковець повинен визначитися, на чиєму він боці і на кого
працює. Або мовчати, сповідуючи ідеологію «моя хата скраю», і
тим допомагати ворогам України.
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Між іншим, це стосується і релігієзнавців. Вони повинні
чітко показати, за чиїх солдат моляться священики Московського
патріархату: за російських чи українських. Під час війни церкви
відстоюють інтереси свого народу. А Патріарх Московський
повністю підтримує Путіна і російську агресію і захоплює
українські храми в Криму.
Після Другої світової війни Карл Ясперс написав знамениту
книгу «Німецька провина». Він відстоював дуже не популярну
тезу, що невинних у розв’язанні Другої світової війни і в злочинах
проти людства у Німеччині не було, за винятком тих, хто був у
концтаборах. Навіть приховані антифашисти (а інших у Німеччині
не було) винні в тому, що будь-якими методами не зупинили
Гітлера і його поплічників.
І не чесно прикриватися словами, що є інша – антипутінська
Росія. За соціологічними даними центру ім. Левади 90% росіян
схвалюють захоплення Криму, а 75% росіян підтримують вторгнення в Україну. Подивіться на список підписантів з середовища
інтелігенції на підтримку путінської загарбницької політики. Більшість з них – так звані «друзі України», яким безстроково необхідно заборонити в’їзд на нашу країну. На війні як на війні.
Багато років деякі політологи та й інші суспільствознавці попереджали – в країні діє могутня «п’ята колона». Ніхто їх не слухав.
І тепер вона діє. Ми маємо на увазі не тільки тих, хто бігає з прапорами ворожої держави. (Хоча ні одна суверенна держава не
дозволила б цей ворожий факт). А й тих науковців і політиків, хто
під час війни закликає до референдумів про федералізацію, коли в
унітарній державі немає суб’єктів федералізації. Невже наші науковці не розуміють різницю між самоуправлінням і федералізацією? На
цьому незнанні паразитують сепаратисти і авантюристи.
Варто знову порушити одне методологічне питання. Формаційний аналіз, один з декількох у політичній, філософській, історичній
та інших суспільних науках. Він має свої сильні і слабкі сторони.
Сильні, коли застосовується для Європи. Слабкі сторони починають
проявлятися, коли він застосовується до інших регіонів світу. Або в
глобальному масштабі. Поряд з іншими методологічними підходами
він доцільний для аналізу подій в Україні, якщо його не абсолютизувати. Але він починає давати збої, якщо аналізувати євроазійську
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Росію, Китай або Японію. Знову повернемося до епохи експансії
монголо-татарів.
Наприклад, майже усі монголи повернулися до Монголії та
Китаю після походу на Захід. На землях Центральної Азії, Півдня
і Східної Європи залишились, в основному, татари. Але Східна
Європа, в тому числі більша частина постдавньоруських князівств, сприйняли самодержавну політичну систему, де хан, цар є
самодержавцем, як Богом дарований спадок. Тут збіглися політичне самодержавство і релігійне православ’я. Тому так міцно
тримаються до цього часу такого підходу разом влада і церква в
Росії. Більшовики зробили велику помилку у церковній політиці,
відкинувши цей «союз». Але під час Другої світової війни вони
повернули союз влади і церкви під контролем церкви з боку держави і каральних органів. Сьогоднішня Росія цей союз зміцнює,
перетворивши РПЦ в ідеологічний орган агресивної держави.
Тому Українська держава повинна враховувати це і провести
своєрідну «націоналізацію» української гілки РПЦ. Пуста риторика
«про невтручання у справи церкви» не доцільна, коли РПЦ офіційно підтримала агресію проти України. Є великий європейський
досвід регуляції державою церковних справ, наприклад, створення
англіканської церкви. Та і Петро I дав приклад, відмінивши патріархат, коли останній став заважати робити реформи.
У політичній науці виробилася точка зору, що, фактично,
політологи поділилися на три гільдії: політологів – учених, політтехнологів і політичних пропагандистів. З цим можна погодитися.
При цьому розквітають дві останні, а політична наука на другому
плані. Чому так сталося? Тому, що політтехнологи і політпропагандисти займаються реальною політикою (реал-політик), а
науковці зловживають історичними, абстрактними мікруваннями,
які політичній практиці не завжди потрібні.
Отже, до цього часу політична наука не вирішила завдання,
яке ще ставили на з’їздах КПРС: про єдність теорії і практики або
хоча б наближення теорії до практики. Виходячи з цього, стоїть
проблема підвищення практичної значимості наших досліджень,
дисертаційних робіт. В Інституті політичних і етнонаціональних
досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України стала регулярною прак33
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тика підготовки доповідей органам влади. Але, на жаль, останні не
прислуховуються до точки зору науковців.
А дарма. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень
(нам відомо, що і Інститут соціології), наприклад, попереджали
владу ще в 2012 році, що в суспільстві стрімко зростають соціальна
напруженість, протестні настрої. Ця інформація безпосередньо
доносилася до В. Януковича. Але його «команда професіоналів»
(питання: в чому) не сприймала цю інформацію. І отримала результат – форму народного повстання.
Сьогодні бути «політично нейтральним ученим» – велика
розкіш. Хоча в суспільній науці такі поодинокі приклади є.
Польський дослідник Татаркевич під час Другої світової війни у
Львові писав книгу «Про щастя», не звертаючи увагу на реальні
події. І що, розв’язав він цю проблему? Щастя у світі стало більше?
Мабуть, ні.
Учений суспільствознавець може бути безпартійним, але не
аполітичним. В останньому випадку політика «достане» його.
Тому сьогодні учені-суспільствознавці повинні реально переглянути свої позиції з точки зору інтересів держави щодо співпраць з
країною – агресором, врахувати, що українська і російська
регіональні цивілізації конкуруючі і усе більше розходяться за цінностями способу життя, проведення політики, розбудови політичної системи і т.д. І не треба маскувати це розходження міфами про
«дружбу народів», а агресію, експансію Росії маскувати химерною
«пасіонарністю», формуванням «русского мира» і т.д.
У XXI столітті ця «пасіонарність» показала знову обличчя
загарбника щодо до Грузії і України. Росії вдалося захопити Абхазію і Південну Осетію, прикрившись формально їх «незалежністю»
від Грузії, а фактично – здійснивши їх анексію. Результат
невтішний. Обидва регіони з квітучих перетворилися в депресивні
і занепадають.
Але головною метою імперіалістичної агресії Росії залишалася
Україна. Після невдалої спроби використати компрадорський режим Януковича щодо інтеграції України в Європейський Союз
Росія перейшла до військового вирішення «українського питання».
Вважалося, що таким шляхом Росія зможе захопити Південну,
Східну, Центральну і Північну Україну. Тим більше, що українсь34
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ку армію і органи держбезпеки очолювали громадяни Росії, які їх
цілеспрямовано розвалювали. Правоохоронна система України перебувала під контролем агентів Кремля або «п’ятої колони».
Тільки народне повстання в Україні не дозволило здійснитися
цьому сценарію. Росії довелося обмежитися захопленням Криму.
Крім того, Росія не чекала такої бурхливої проукраїнської
реакції на агресію в Україні з боку ООН і усього світу. Навіть традиційні друзі В. Путіна –лідери Німеччини і Франції були змушені
підтримати Україну.
Але здобувши Крим – Росія назавжди втратила Україну. Почався процес бурхливого розходження регіональних цивілізацій –
української і російської. Перша попрямувала в об’єднану Європу.
Друга почала шукати своє майбутнє в Азії. В той же час це майбутнє не певне. І ось чому.
По-перше. У Заходу розвіюються надії на успішну співпрацю з Росією, які почали формуватися під час правління М. Горбачова і Б. Єльцина. Путін показав, що він орієнтований на інші
стратегії – поновлення імперського статусу Росії і на традиційну
боротьбу Росії з «загниваючим» Заходом. Європейські цінності
начебто неприйнятні для євроазійської Росії, Росії самодержавної, авторитарної.
По-друге. Китай не бажав союзу Росії з Заходом і НАТО, які б
стали природними союзниками Росії під час китайсько-російського
конфлікту. І ось мрії китайців здійснилися, Російська Федерація
вступила в конфлікт з Заходом через вторгнення Росії в Україну.
Тепер 138-мільйонна Росія один на один з 1 млрд 300-мільйонним
Китаєм, чий економічний потенціал значно могутніший, ніж у
Росії. А військовий перевищить у найближчі роки.
По-третє. Колишні республіки СРСР, які стали незалежними,
думають, хто з них стане черговим об’єктом нападу Росії. Про це
думають і колишні постсоціалістичні країни. Над проблемою прямого зіткнення з Росією роздумує і НАТО. Отже, «холодна війна»
між Росією і Заходом стала реальністю.
Матеріальною базою відновлення економічної і фінансової
могутності Росії стали не технологічні прориви, не продуктивність
праці, а природні ресурси: нафта, газ, золото, алюміній і т.д. – вони
зросли в ціні багато разів. За рахунок цього Росія зміцніла. Крім
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того, В. Путін фактично ліквідував федералізм. Він поділив Росію
на округи і призначив там своїх керівників. Тепер області, республіки, краї часто не мають прямого виходу на Москву, а лише на
представників президента в округах. Будь-яке невдоволення переводиться на «намісників Путіна», а президент тільки править, як
цар, жорстокою рукою через своїх намісників.
У цій складній ситуації реалізація стратегічного курсу України
може бути довготривалою, складною політичною дією. Але на цю
дію йти потрібно.
Ольга Бабкіна

ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
СУЧАСНОГО ЕТАПУ ПОЛІТИЧНОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ
У статті аналізуються труднощі та перспективи політичної
трансформації в Україні, теоретико-методологічні підходи до вивчення та аналізу цієї проблематики. Окреслено значення демократичної політики, людського й духовного вимірів політичної трансформації. Особливості українського варіанта демократії значною
мірою залежать від характеру політичного режиму, що поєднує
ознаки патримоніального авторитаризму, кланової олігархії та
демократії. Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні,
слід розглядати з позицій зміни політичних інститутів, реалізації
принципу поділу влади, внесення змін до Конституції, реформування
виборчої системи, зміцнення нових форм реалізації прав громадян,
суспільної свідомості в напрямі демократизації тощо.
Ключові слова: політична трансформація, політичний розвиток, теоретико-методологічні підходи, транзитологія, демократична політика, поділ влад.
Babkina O. Some theoretical and methodological problems of
political transition in Ukraine. This article analyzes the challenges and
prospects of political transition in Ukraine, theoretical and
methodological approaches to the study and analysis of this issue.
Outlines the importance of democratic politics, human and spiritual
dimensions of political transformation. Features of the Ukrainian
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version of democracy are largely dependent on the nature of the
political regime that combines features of patrimonial authoritarianism
clan oligarchy and democracy. Transformation processes in Ukraine
should be considered from the standpoint of changing political
institutions of the principle of separation of powers, amending the
constitution, the electoral system reform, strengthening the
implementation of new forms of human rights, social consciousness
towards democratization and more.
Keywords: political transformation, political development,
theoretical and methodological approaches, transitology, democratic
politics, the separation of powers.
На сучасному етапі розвитку постсоціалістичних країн на
особливу увагу заслуговують методологічні аспекти аналізу суспільного розвитку і подальшої трансформації цих країн.
Поняття «трансформація» означає зміну різного виду, форми,
історичних властивостей певного процесу. Трансформація суспільства в межах цієї парадигми означає видозміну стану чи форми
існування економічних, політичних, культурних явищ та процесів.
Трансформація в Україні, інших постсоціалістичних країнах
зумовлює необхідність перегляду багатьох методологічних підходів до розуміння соціально-політичних і державно-правових проблем. Необхідним насамперед є ретельний аналіз нових політичних
реалій і процесів, що виникли останнім часом; глибоке професійне
осмислення та оптимальне розв’язання проблем функціонування
політичної системи, місця і ролі в ній соціально-політичних та
державно-правових інститутів.
У цьому контексті надзвичайно важливими є спільні зусилля у
науковому пошуку політологів, юристів, соціологів, економістів,
філософів та представників інших суспільних наук різних країн
світу, спрямовані на досягнення успіхів у всіх сегментах суспільного розвитку. Більшість помилок та прорахунків, допущених у
процесі трансформації України, можна було б уникнути, якби б,
вирішуючи життєво важливі питання, поєднували здоровий глузд і
наукове осмислення суспільства.
У процесі трансформації постсоціалістичних країн, у тому числі
й України, відбувається інтенсивний процес накопичення політико37
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правових знань, розробка теоретико-методологічних і концептуальних основ політичної науки з урахуванням світового досвіду. Слід
звернути увагу на деякі методологічні і концептуальні засади становлення і розвитку політико-правових досліджень у галузі трансформації політичної сфери України та інших постсоціалістичних країн.
Вони розвиваються на ґрунтовному філософсько-світоглядному
рівні. Відомо, що найбільш вагомі наукові результати досягаються
якраз на перехресті різних наукових галузей. Саме на такій основі
розвиваються філософія політики, філософія права, філософія культури, юридична деонтологія, дослідження проблем конституціоналізму, політичної психології.
Українська політична наука досліджує складні проблеми соціально-політичного розвитку сучасного світу та України, сутність і прояви людського виміру політики, проблеми політичної
влади, формування політичної свідомості та культури, подолання
соціально-політичних та етнічних конфліктів, реформування
політичних систем. Особлива увага приділяється дослідженню
складних і суперечливих процесів трансформації суспільства,
реформування політичної системи [1–4; 8–13; 15; 17]. Відчутними
є успадковані від минулого та породжені перехідним періодом
суперечності та прорахунки.
Пояснення і прогнозування потребують феномен масового
громадянського протесту, який розпочався вже наприкінці листопада минулого 2013 року, його широка соціальна база (молодь,
студентство, середній клас, представники національного бізнесу і
великого капіталу, інтелігенція та взагалі більшість українського
суспільства – наявність національної, демократичної та соціальної
складових, залучення різних соціальних верств та поколінь);
радикалізація цього громадянського протесту та перехід його в
більш радикальну фазу – громадянського спротиву, поглиблення
політичної кризи; аналіз можливих варіантів вирішення та виходу з
неї, що, водночас, потребувало розуміння тих помилок, які були
допущені попередньою владою у відносинах з українським суспільством, які призвели до її повної делегітимізації, поглиблення
політичного відчуження та радикальних політичних протестів.
Вважаємо, що однією з причин такої кризи стало спотворення
та невиконання суб’єктами політичної верхівки основних об’єктив38
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них функцій політики: артикуляція, інтеграція та узгодження
інтересів різних суспільних груп задля збереження цілісності суспільства, комунікативної функції, яка полягає в тому, що
комунікація є базовим процесом, який організовує суспільство для
вирішення конкретних цілей. Тому тільки таким чином досягається
консенсус і раціоналізуються взаємозв’язки між суспільством і
владою [6]. У разі, коли такий консенсус відсутній, вихід із ситуації поглиблення політичного відчуження може бути в раціоналізації політичної сфери, що означає усунення таких владних
відносин, які перешкоджають усвідомленому розв’язанню та консесуальному врегулюванню конфліктів. Мінімізація адміністративного впливу влади на всю систему прийняття політичних рішень з
одночасною максималізацією їх взаємодії через дискурс є гарантією розвитку демократичних цінностей та обов’язковим показником легітимності влади.
В умовах трансформації та демократизації як тенденцій сучасного світового розвитку актуальною є розробка і поширення неконфронтаційної концепції політики як соціального явища, подолання пануючого ставлення до неї як до боротьби чи змагань за
пріоритети. До змісту нової концепції демократичної політики, яка
поширюється у сучасному світі, входять, зокрема, такі положення:
стабільність суспільства можлива тільки як співіснування різних за інтересами соціальних груп;
політика – це не сама тільки наука перемагати, а ще й мистецтво жити разом; справжнім, не ілюзорним успіхом і перемогою
тут є перемога усіх;
звернення до насильства є проявом внутрішньої слабкості;
справжні громадянські чесноти полягають не у політичній затятості, а у шануванні та захисті громадянського суспільства;
політику можна вважати демократичною лише до тих пір,
доки «критична» громадськість лишається здатною ефективно продукувати політичну ініціативу, контролювати діяльність влади, а
влада буде легітимною тільки за умови належного «раціонального»
функціонування інститутів громадянського суспільства. Розвинене
громадянське суспільство є як джерелом, так і наслідком політичної і громадянської активності суспільства, що утворює міцний
фундамент демократії.
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Найактуальнішою проблемою сьогодні є реальна політика
щодо здійснення об’єднання, інтеграції України, протидії сепаратизму і зовнішній загрозі суверенітету України. Розуміючи, що
всі вищеназвані проблеми ще тривалий час перебуватимуть у полі
зору науковців і дослідників, сьогодні варто зосередитися на майбутньому політичному розвитку, його тенденціях, напрямах, чинниках успішності. З урахуванням того досвіду, якого ми набули
останнім часом, важливим є не тільки аналіз трансформацій, які
відбулися у питанні поділу влади в Україні в період 1991–2013
років, але й ідентифікація проблем та вироблення пропозицій, які
б допомогли розв’язати проблеми та усунути наявні загрози подальшому розвитку України як демократичної держави, яка
функціонує на засадах поділу влади.
Отже, про тенденції. Як відомо, основною причиною краху попереднього політичного режиму (який уже отримав назву «клептократичного авторитаризму») можна вважати його рух в абсолютно
протилежному сучасному суспільному прогресу напрямі. Так само
як і в інших країнах, в основі кризи недемократичних режимів
лежить втрата політичною елітою контролю над соціально-економічними процесами і, водночас, втрата правочинності її панування
в очах суспільства, тобто делегітимізація влади. З погляду тривалого і стійкого поступу, як авторитаризм, так і тоталітаризм довели
свою нездатність адекватно реагувати на виклики часу, забезпечувати динамічний економічний і соціальний розвиток, свою
протилежність природі сучасної цивілізованої людини, відверте
нехтування її інтересами. Все це переконливо доводить, що вони
вичерпали себе і потребують заміни [18].
Монополізація і централізація державної влади і в центрі, і на
місцях, порушення принципу розподілу влад, як всередині влади,
так і між державою та громадянським суспільством, перетворення
всіх гілок влади, окрім президентської вертикалі, на її формальний
придаток, держави – на корупційну машину збагачення сімейного
клану Президента, ці та багато інших причин призвели до делегітимації державної влади та її гілок (законодавчої, судової, правоохоронної тощо), масового політичного відчуження та масових
політичних протестів.
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Науковий аналіз трансформаційних процесів у нових незалежних державах посідає помітне місце в сучасній політичній
науці. Розгляд варіантів формування політичного режиму в різних
країнах, вибір форми правління, розбудови механізмів державного
управління, суспільних відносин збагачує політичну науку, оновлює розуміння сутності та розвитку демократичних процесів у
сучасному світі та Україні.
У рамках транзитологічної парадигми були спроби створення
евристичних моделей вивчення перехідних процесів у демократичних політичних системах. Зростання кількості країн, що
проголосили демократичний вектор розвитку, значно розширило
поле їх вивчення і, водночас, поставило під сумнів низку принципових висновків і методологічних підходів, що використовували
транзитологи. Аналіз трансформацій у посткомуністичних та пострадянських країнах дає дещо інші уявлення про демократичний
транзит. Хоча деякі західні науковці пропонували вивчати «генеруючі гіпотези», а також розглядати переходи в певних країнах як
випадки, що відхиляються від нормативних моделей, але, як
відомо, це не принесло транзитології істотних успіхів у вивченні
соціальних і демократичних трансформацій [18].
Країни «нової демократії» в умовах системної трансформації
утворюють зону політичної і соціальної нестабільності (чи, за
термінологією світ-системного налізу, «зони політичної турбулентності»). Цей стан нестабільності посилюється ще й тим, що деякі
держави, окрім системних трансформацій суспільства, знову відкривають або навіть створюють свою цивілізаційну ідентичність
(прикладом останнього є сучасна Україна).
У теорії перехідних суспільств експлуатація концепції
«хвиль демократизації» і «посткомуністичного транзиту», що
включали уявлення про лінійність цього процесу та безальтернативність його результату, виявилися неспроможними. Практика
ж перехідних суспільств, особливо враховуючи існуючі зараз
історичні дистанції, змусила поставити під сумнів ці постулати та
розпочати їх корегування, особливо в контексті результатів перехідних процесів у пострадянських країнах. На такі загальнонаукові проблеми накладаються суто специфічні особливості,
характерні для сучасної України.
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На відміну від демократизаційних процесів, що відбувалися в
минулому, посткомуністична трансформація охоплює не лише
сферу політики. Виникнення дилеми одночасності зумовлено тоталітарним характером колишньої держави та суспільства. Історичний досвід свідчить, що ці процеси можуть бути ефективними,
якщо вони супроводжуватимуться синхронним динамізмом в
економічній, соціальній, духовній сфері.
На жаль, визначаючи стратегію розвитку українського суспільства, частину загальнопрограмних цілей було обрано довільно, без
критичного аналізу практики західних суспільств, без необхідного
врахування внутрішньої логіки та особливостей розвитку України.
При цьому плідними є судження та дослідження низки вчених про
актуальність для України вичленування проблеми пізнання та трансформації власної цивілізації центральноєвропейського типу в
рамках світового цивілізаційного процесу [4; 16].
Україна перебуває на завершенні початкового етапу становлення демократичної соціально-правової держави і переходу до
втілення принципів та норм Конституції у реальне життя суспільства, держави, кожної людини. Але це бажання далеко не
завжди збігається з реальністю. Існує суперечність між задекларованими нормами і реальними можливостями та бажаннями
їхнього втілення. До основних причин такої ситуації належать:
недостатній розвиток стійких елементів громадянського суспільства; відсутність необхідної кількості активних соціальних
суб’єктів демократичної трансформації суспільства; певна безсистемність та неупорядкованість законодавства; недостатній
рівень демократичної політичної і правової культури, як усього
суспільства, так і його еліти.
У політико-правовій літературі розрив між бажаними конституційно визначеними змінами і суспільно-політичною реальністю дістав назву «уявний конституціоналізм» (М. Вебер). Однією
з суттєвих причин цього явища є глибока суперечність між конституційно-вираженим демократичним ладом і реальною практикою управління, яка поєднує як демократичні, так і авторитарні
тенденції.
У розвинутих країнах світу конституційна державно-правова
практика ставиться до принципу поділу влади як до родової ознаки
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демократичної та соціально-правової держави, оскільки, по суті
своїй, цей конституційний принцип не допускає узурпації влади в
руках однієї особи, органу тощо, а також функціонально розподіляє її між різними гілками. Цей принцип забезпечує необхідну в
демократичному ладі свободу особи і реалізує демократичний постулат виключення монократизму, служить утвердженню узгодженості функціонування системи влади з вимогами права [20].
Удосконалення ж механізму реалізації поділу влади передбачає подолання низки проблем не лише на рівні системи державних
органів, а й політичної структури суспільства загалом. Це стосується змін до конституції, реформування виборчої системи, зміцнення взаємозв’язку і взаємної відповідальності між парламентом
та урядом, посилення гарантій незалежності судової влади, впровадження нових інститутів та форм реалізації прав громадян
(народу) як первинного носія влади тощо.
Ще наприкінці 2009 року незалежними експертами (І. Коліушко, Г. Касьянов, І. Бураковський, О. Сушко, Є. Бистрицький та ін.)
було запропоновано стратегію модернізації України. Документ широко обговорювався представниками громадських організацій, бізнесу, сумлінними політиками, науковою громадськістю та експертами по всій Україні. Ця стратегія не втрачає свого значення і
сьогодні, вона містить продуманий комплекс системних реформ
щодо модернізації і трансформації України, в тому числі зміни в
інституційній організації держави та територіального самоврядування, проблеми соціально-економічної модернізації, зовнішньої
політики та безпеки держави, фундаментальних цінностей демократичних змін. Україна вимагає такої політичної системи, де була
б забезпечена реальна демократія, чесна конкуренція політичних
сил, законотворення було б якісним і прогнозованим, а органи
виконавчої влади перебували під ефективним парламентським та
громадським контролем. На виборах до парламенту, рад регіонального рівня, міських рад великих міст, за задумом авторів,
необхідно запровадити пропорційну систему з голосуванням із
преференціями (за відкриті списки); а на виборах депутатів
місцевих рад – мажоритарну систему в багатомандатних округах;
на виборах мерів міст – двотурову мажоритарну систему. Доцільно
було б розширити можливості для здійснення безпосереднього
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народовладдя на загальнонаціональному та місцевому рівнях,
надати виборцям права законодавчої ініціативи. Для розвитку
політичної конкуренції слід скасувати імперативний мандат,
дозволити самовисування кандидатів на виборах за мажоритарною
системою, запровадити щорічне державне фінансування партій, що
подолали виборчий бар’єр на парламентських виборах, обмежити
фінансування партій за рахунок приватних внесків. Потрібно
реформувати державні і комунальні ЗМІ, запровадити суспільне
мовлення, захистити журналістів від впливу власників мас-медіа.
Очищення політики від корупції вимагає підвищення прозорості
роботи всіх органів влади, обмеження депутатської недоторканності, впровадження публічного декларування політиками та посадовцями своїх інтересів, доходів, фінансових зобов’язань та
витрат; посилення державного контролю за їх доходами і витратами [14]. Ці пропозиції, на жаль, не було реалізовано, а навпаки –
політичний розвиток України за час правління Президента
В. Януковича відбувався в напрямі обмеження демократії, посилення концентрації та монополізації влади.
Відомий польський учений-політолог Є. Вятр, аналізуючи
трансформації, які відбувалися в посткомуністичних державах
Центральної та Східної Європи, дійшов цікавих висновків щодо
закономірностей вибору, застосування та розвитку різних моделей
демократії, а саме – президентської або президенціальної моделі та
парламентської або парламентсько-кабінетної моделі. За його
оцінкою, обидві ці системи функціонують у сучасних демократіях і
жодна з них не може вважатися більш демократичною щодо іншої.
Вони відрізняються способом організації найвищих державних
органів. Ці відмінності можуть впливати на стабільність демократії,
але сам вибір президентської чи парламентсько-кабінетної конституційної моделі не визначає демократичності чи недемократичності
держави. Однак, на його думку, президентська модель поділу влади
вимагає від людей, які виконують функцію президентів, старанного
дотримання встановлених конституцією розмежувань. Умовою
успіху президентської моделі є відсутність спроб кожної зі сторін
входити в компетенцію іншої гілки влади. На його думку, в
посткомуністичних країнах президентська модель обиралася там і
тільки там, де демократичні традиції і демократична опозиція були
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слабкими. Вибір президентської моделі зумовлюється також тим,
що в цих країнах лідерами виступали колишні комуністичні лідери.
До таких країн належить і Україна. Він вважає, що вибір президентських моделей став головною причиною політичних і, як наслідок, економічних криз. У тих країнах, де вдалося змінити модель на
парламентську (парламентсько-кабінетну), вдалося здолати кризи і
забезпечити стабільний демократичний та економічних розвиток
цих країни. До таких країн належить і Польща, оскільки до
1997 року (до моменту прийняття чинної нині Конституції Республіки Польща) положення конституційних новел 1989 року та Малої
Конституції 1992 року стали однією з головних причин повторення
конфлікту між президентом Л. Валенсою і парламентською більшістю. І тільки прийняття в 1997 році нової Конституції створили
підстави для нормального функціонування гілок влади на принципах їх поділу та рівноваги.
Можна стверджувати, що держави, які обрали парламентськокабінетну систему, краще долали політичні кризи і більше діяли
згідно з процесами демократичної консолідації, ніж ті, які обрали
президентську систему. На думку вченого, наділення колишніх
комуністичних лідерів великими повноваженнями, які мають президенти в президентській системі правління, створює спокусу
управління авторитарним способом. Це призводить також до
слабкості партійних систем, оскільки президентська система правління дає главі держави значну незалежність від політичних
партій. Оскільки він обирається безпосередньо народом, то він
може, але не повинен співпрацювати з партіями. Він може правити
без власної партії, спираючись на державну бюрократію, армію,
органи державної безпеки, використовуючи контрольовані державою засоби масової інформації. Тому президентська система може
сприяти маргіналізації політичних партій. Основною причиною
деградації президентської системи в колишніх комуністичних
державах, до яких належить і Україна, є слабкість конституціоналізму, відсутність усталених і закорінених у суспільній свідомості
правових норм і політичних звичаїв. Ці причини меншою мірою
впливають на спосіб функціонування парламенсько-кабінетної
системи, оскільки в них менше справ залежить від особи, яка
стоїть на чолі держави. В президентській системі концентрація
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влади в руках однієї особи стає небезпечною, якщо відсутні зрозумілі і добре сконструйовані конституційні норми, які захищають
поділ влади, і якщо громадяни не виховувалися в демократичній
політичній культурі [21, с. 121–134].
Зміна функціонуючої моделі організації державної влади таким
чином, щоб вона не залежала від поточної політичної ситуації в
Україні, є найголовнішим завданням, оскільки тільки стабільність
політичної системи може забезпечити стабільність та розвиток
суспільства. З історії конституційних змін, які відбувалися в Україні
протягом останнього десятиліття, необхідно зробити відповідні
висновки та запровадити таку систему поділу влади в Україні, яка б
не тільки стала запобіжником її узурпації однією з гілок влади і,
відповідно, запобіжником повернення до авторитарного режиму, а й
забезпечувала б рівновагу, ефективність та співпрацю гілок влади, а
в разі виникнення суперечностей або конфліктів – забезпечувала б
надійний та ефективний механізм їх вирішення, стала основою
економічного розвитку та процвітання.
Враховуючи вплив зазначених чинників, перехід до іншої
форми державного правління, на думку багатьох дослідників, продиктований, насамперед, постійною боротьбою між законодавчою
та виконавчою гілками влади, яка засвідчила, що жорсткий поділ
влади не може так функціонувати в Україні, як він функціонує в
західних країнах з президентською формою правління. Тому
більшість вітчизняних науковців та конституціоналістів звернули
увагу на досвід саме парламентських республік. Організація
державного механізму України стосовно місця й ролі у ньому
виконавчої влади, насамперед Кабінету Міністрів України, має
зазнавати конструктивних поліпшень у напрямі переходу до
режиму раціоналізованого парламентаризму, одним з елементів
якого є сильна й достатньо самостійна у своїх діях урядова влада
[5; 7, с. 60–61; 12].
З цього погляду, найбільш конструктивним вбачається перехід
саме до парламентської або парламентсько-президентської форми
правління. Відповідно, в процесі переходу до парламентської
форми правління в Україні особливого значення набувають процеси оптимізації та вдосконалення системи державної влади, що,
насамперед, передбачає реформування механізму реалізації
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поділу влади в напрямі підвищення ролі парламентських структур у владному трикутнику. Згідно з оцінкою Ю. Шемшученка,
ми перебуваємо на досить солідній відстані від оптимальної
моделі сучасного парламентаризму. Саме цим зумовлена необхідність подальшого розвитку українського парламентаризму. І
тут важливим є пошук шляхів у цьому напрямі [19, с. 155].
Незважаючи на ніби негативний досвід функціонування
«парламентсько-президентської» форми поділу влади в Україні
протягом 2006–2009 років, саме парламент у найбільш широкій
формулі представляє дійсного суб’єкта державної влади – народ у
всіх різноманітностях його поглядів та інтересів. Досягається це
саме через широке представництво його представників у парламенті, які самі є носіями різних політичних поглядів. Не зменшуючи роль президента, у разі, якщо він обирається народом, слід
підкреслити, що президент у будь-якому разі представляє власну
позицію, власні політичні погляди (а в умовах сучасної України –
політичні погляди однієї з її регіональних складових). Криза загальнонаціонального лідерства, звертання Президентів України до
«своїх виборців» (тобто тієї частини, що віддала за нього голоси), а
не всього народу, навіть у статусі Президента України, підтверджує дестабілізуючу роль цього політичного інституту.
Є певні особливості українського варіанта демократії, на які
звертають увагу деякі політологи [2; 8; 18]. Значною мірою це
залежить від характеру політичного режиму, що склався в Україні,
який є змішаним, фрагментарним та поєднує ознаки патримоніального авторитарного режиму, панування кланової олігархії з елементами демократії.
Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, не слід
розглядати в лінійній площині. На нашу думку, тут коректніше
було б говорити принаймні про два різновекторні процеси. Перший – пов’язаний зі змінами політичних інститутів, суспільної
свідомості в напрямі демократизації. Другий – з рухом у зворотному напрямі: збереження і розвиток інститутів авторитарного
режиму, процес олігархізації.
У широкому просторі соціальних трансформацій, в якому опинилася нині Україна та інші пострадянські країни, багато в чому має
місце хаотичність, яка породжується протистоянням соціальних сил
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реформації і реставрації та наявним внаслідок цього вакуумом
влади, права, моралі. Межі сфери соціального хаосу в посттоталітарному суспільстві не залишаються незмінними, вони постійно
пульсують між мінімумом та максимумом. Амплітуда таких коливань визначається тим, які соціальні компоненти – реформаційні чи
реставраційні – домінують на тому чи іншому етапі історичного
розвитку певного суспільства. Тому за багатоманітності форм
переходу від тоталітарної до посттоталітарної системи головними
залишаються дві вказані взаємовиключні тенденції.
Сучасний суспільний розвиток вимагає розробки нових підходів до розуміння і усвідомлення сутності і змісту такої складної
категорії, як політика. Адже сучасна політика передбачає цивілізовані демократичні форми управління і регулювання діяльності
людей, які, використовуючи владні функції в межах закону, відстоюють свої інтереси і сприяють гармонізації інтересів суспільства і держави. Політика при цьому розуміється як інструмент гуманізації суспільства, забезпечення його стабільності, консолідації
громадянського миру, демократизації держави і суспільства, верховенства права. Такий підхід уже передбачає потребу духовного
виміру політичної та державної діяльності, моральної експертизи
політичних програм.
Реалії сьогодення, глобалізаційні виклики, правила світового
співжиття вимагають проведення демократичної політики, використання моральних норм, породжених об’єктивною реальністю –
мирним співіснуванням, домовленостями, консенсусом, врахуванням інтересів усіх, визнанням загальнолюдських пріоритетів, підпорядкуванням загальнолюдським нормам, що відображається у
демократичних принципах взаємин людей. Тому врахування гуманістичних оцінок і норм, духовних цінностей людства у політиці
стає неодмінною умовою її далекоглядності і ефективності.
_______________________________
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Максим Розумний

СУЧАСНИЙ ЕТАП САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ:
ВИКЛИК ТОТАЛІТАРНОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ
У контексті проблем національного самовизначення
України розглянуто фактор тоталітарної мобілізації, ознаки
якої демонструє сьогоднішня внутрішня і зовнішня політика
Російської Федерації. Визначено основні характеристики тоталітарної мобілізації як моделі суспільного розвитку, що була
сконструйована на основі комуністичної теорії, а потім реалізована в комуністичному режимі СРСР, нацистській Німеччині
та деяких інших країнах, а нині взята на озброєння керівництвом Росії.
Ключові слова: тоталітарна мобілізація, фашизм, світсистема, модель суспільної організації.
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Rozumnyy M. Current stage of Ukrainian self-determination:
challenge of totalitarian mobilization. The phenomenon of totalitarian
mobilization is considered. This is a pattern of social organization
based on concentration of all social recourses by ideology,
propaganda, state control for some specific mission like communism
building (in USSR) or world domination (in Nazism Germany). Today
some elements of totalitarian mobilization are used by Putin in Russian
aggressive policy against Ukraine and domestic Russian affairs.
Keywords: totalitarian mobilization, fascism, world-system, social
organization pattern.
Очевидним є те, що сьогодні українська нація і Українська
держава стоять перед системним вибором, який стосується а) способу суспільної організації, б) культурної та світоглядної ідентифікації, в) зовнішньополітичної орієнтації, г) економічної спеціалізації та інших питань, що входять до комплексу національного
самовизначення.
Успішність цього вибору прямо залежить від здатності
України і її народу набути в цей кризовий момент історичної
суб’єктності, а також від стратегічної визначеності з більшості
наявних питань і проблем.
Ці речі є між собою пов’язаними. Суб’єктність, що позбавлена стратегічної визначеності, приречена на помилку і поразку.
А стратегічна визначеність без консолідованого суб’єкта залишиться віртуальною інтелектуальною конструкцією без практичного застосування.
Однак неповна суб’єктність України, що є результатом
незавершеності процесу націостановлення та кризового стану
суспільства, не є причиною для того, щоб відмовитися від конструювання стратегічної визначеності, бодай в симулятивному
режимі. Адже попередній досвід українських криз показував, що
кожна спроба посилення суб’єктності марнувалася через інтелектуально-вольову недостатність, а конкретно – через неготовність
наповнювати стратегічне мислення готовими рішеннями і
орієнтирами.
Напрацювання відповідних концептуальних підходів і стратегічних алгоритмів є сьогодні актуальним завданням.
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Невизначеність національної стратегії зумовлена не лише
внутрішніми кондиціями українського суспільства і держави, але й
чинниками глобальної невизначеності.
Спостерігачі з ЦРУ, які мають, мабуть, найповнішу картину
актуальних тенденцій світової політики, економіки, культури та
екології, майже десять років тому запропонували розглядати майбутнє через призму 4 базових сценаріїв [1].
«Давоський мир» є компромісним варіантом розв’язання наявних у сучасному світі суперечностей, що базується на існуючому
сьогодні базовому розподілі ролей та передбачає поступки і компенсації сильних гравців на користь слабших та примирення
суперечностей в інтересах усього людства.
«Pax Americana» – це сценарій домінування США, що виконує
роль гаранта світового ладу, забезпечує дотримання основних
міжнародних правил та базові інтереси світового співтовариства на
основі власних уявлень про благо і справедливість.
«Новий Халіфат» виникає внаслідок консолідації мусульманських країн та перетворення ісламу на один з ключових чинників міжнародної політики. Очевидно, що в цьому разі йдеться
про появу нового центру сили на планеті, який суттєвим чином
змінить розподіл ролей і правила співжиття країн і цивілізацій.
«Контур страху» є найбільш кризовим і конфліктним сценарієм,
який перетворює існуючу глобальну систему відносин на хаос і
ставить на перший план питання виживання – як для певних країн та
цивілізацій, так і для окремих соціальних груп та індивідів.
Краще зрозуміти, що насправді відбувається у світі і з якими
можливостями та загрозами Україна має справу сьогодні і зіткнення в найближчому майбутньому, дає, на нашу думку, методологія
світ-системного підходу, що реалізована у працях низки дослідників, зокрема, І. Валлерстайна.
Методологія світ-системного аналізу не є сьогодні єдино
можливою чи найбільш вдалою. Однак, порівняно з ліберальнопрогресистською парадигмою адептів теорії демократичного
транзиту або з фундаменталістською есхатологією прихильників
зіткнення цивілізацій чи світової змови, світ-системний підхід видається значно менш спекулятивним, а натомість – значно більш
раціональним і універсальним. Такої універсальності прагнув
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свого часу Освальд Шпенглер, коли, описуючи ознаки занепаду
Європи, намагався транслювати свої спостереження у форму
знання про загальні закономірності розвитку людських спільнот –
універсальну морфологію [2].
Аналогічні спроби здійснювали у своїх розробках Арнольд
Тойнбі, Ніколай Гумільов. Але поняття системи дало на сьогодні
найбільш адекватну форму для узагальнення відповідних даних
про закономірності глобальних суспільних процесів в їх історичному, цивілізаційному, культурному, політичному та економічному вимірах.
Водночас слід зауважити, що світ-системний підхід потребує
суттєвого розширення концептуальної бази та аналітичного інструментарію для того, щоб він міг використовуватися з прикладною
метою для формування рішень і стратегій національного, регіонального і глобального рівня.
Валлерстайн характеризує світ-систему як низку механізмів, що
перерозподіляють ресурси від периферії до центру. В його уявленнях центр – це розвинута частина світу-системи, а периферія –
відстала і бідна, що виконує переважно функцію постачання сировини та інших ресурсів (у т.ч. трудових). Функцію перерозподілу та
регулювання відносин всередині системи виконує ринок, який
фактично легітимізує нерівноправність центру й периферії. Режим
функціонування світ-системи, за Валлерстайном, визначається динамічними чинниками економічного розвитку, до яких належать
циклічні ритми, що відображають короткотривалі флуктуації в
економіці, вікові тенденції, протиріччя та кризи.
Разом з тим, системна методологія, що широко й успішно застосовується до вивчення феноменів політики (К. Дойч, Т. Парсонс, Н. Луман, Д. Істон та ін.), дозволяє суттєво розширити
аналітичний інструментарій у межах світ-системного підходу,
зокрема, поширити його на вивчення підсистем сучасного світу та
шляхом залучення нових суміжних дослідницьких напрямів.
Маємо на увазі біополітику, термодинаміку та психоенергетику.
Сучасна криза європейської підсистеми світ-системної організації виявила цілу низку закономірностей і сюжетів, які потребують наукової фіксації та осмислення. Вони дають уявлення про
загальну логіку глобальних трансформацій, що відбуваються на
53

0ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ

Âèïóñê 3(71)

наших очах і за нашою безпосередньою участю. Безперечною є необхідність врахування виявлених закономірностей у стратегуванні
політичного курсу України на найближчу і більш віддалену перспективу. Один з таких важливих сюжетів пов’язаний зі спробами
зрозуміти логіку поведінки Росії в контексті підготовки та участі в
українській кризі 2013–2014 років. Конкретніше – йдеться про ті
аналогії, які численні спостерігачі проводять між поведінкою правлячого в Росії режиму та діями керівництва нацистської Німеччини у передвоєнний період.
Ці аналогії настільки очевидні, що на них звертають увагу не
лише колишній вже професор Московського держуніверситету
Андрєй Зубов [3], чи професор Києво-Могилянської Академії
Олексій Гарань [4], але й величезна кількість блогерів та інших
користувачів світової мережі. При цьому деякі з оглядачів намагаються виявити в природі сучасного політичного режиму Росії ті
риси, які вважаються класичними ознаками фашизму. Для узагальнення характерних рис фашистських режимів використовуються,
зокрема, результати досліджень Лоренса Бритта, який на підставі
зіставлення політичних практик Гітлера, Муссоліні, Франко,
Сухарто і Піночета сформулював 14 ознак фашизму [5]. Більшість
із них збігаються з реаліями сучасної Росії.
Інші оглядачі простежують алгоритми становлення режимів
Гітлера і Путіна через прямі подієві збіги – включно з етапами
внутрішньої консолідації режиму, впливом економічної кризи та
переходом до етапу зовнішньої експансії.
Загальні принципи функціонування такої моделі суспільної
організації, що може бути означена як фашистська в широкому
сенсі цього слова, є такі:
Великодержавна амбіція лежить в основі функціонування
моделі, відображає її головну інтенцію. Велика Німеччина і Велика
Росія, Третій Рим і Третій Рейх створюють основну мотиваційну
матрицю та детермінують мислення і поведінку національних лідерів, які опинилися на чолі відповідних суспільств.
Вождизм і формування ієрархічної моделі суспільних відносин, що контролюється корпоратизованою групою, частково
легалізованою у вигляді правлячої партії, а більшою мірою побудованою на неформальній круговій поруці, є тією інституційною
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формою, якої вимагає суспільство, мобілізоване для реалізації
великодержавного проекту.
Історичний реваншизм виступає головним стимулом, що
приводить у дію процеси національної мобілізації. Поразка Німеччини у Першій світовій війні та своєрідне «приниження», якого
зазнала «велика нація» внаслідок цього, має прямі аналогії у
ставленні росіян до розпаду СРСР (В. Путін назвав його «найбільшою трагедією XX сторіччя»).
Параноїдальний синдром є джерелом підвищеної мотивації
адептів великодержавного проекту. Уявлення про світову змову,
вороже оточення, підступні задуми Заходу щодо підкорення або
загарбання, визначення конкретних етнічних груп як демонізованих противників (євреї для Німеччини, «бандерівці» й «уніати»
для Росії) виконують роль дзеркала, в якому власна агресивність
отримує виправдання.
Міфотворчість забезпечує великодержавну інтенцію сакральною санкцією. Світова місія виступає як компенсація параноїдального синдрому. У цьому контексті спостерігаються прямі
аналогії між поняттями Тисячолітнього Рейху і Святої Русі, містицизм, ритуалізація суспільного життя забезпечуються агресивними
псевдорелігійними культами, повернення до «самобутності» і
власних «витоків духовності» стають офіційною ідеологією.
Імморалізм політики є прямим наслідком одержимості суспільства і лідера. Велич задуму і місії, поєднана з параноїдальною
впевненістю у злій волі й підступності «ворогів», уможливлюють
те, що брехня офіційної пропаганди, явне порушення логіки, етики
і людяності у діях і словах «фільтруються» масовою свідомістю.
Лідер, а разом з ним і кожен адепт великодержавності, за цих умов
отримує санкцію на будь-який злочин і обман, стає носієм
синдрому «надлюдини», несвідомо засвоює відповідні атрибути
поведінки і навіть зовнішності.
Стан змобілізованості підтримується сильними емоціями –
ейфорією від перемог і відчуття власної всесильності, що чергується зі страхом, навіяним уявними загрозами і постановочними «катастрофами» (на зразок «закатованих німців» у Судетах
чи 140 тисяч біженців з «фашистської» України). Масова комунікація стає наскрізно ірраціональною та маніпулятивною. Її
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дієвість забезпечується інформаційною закритістю, монологічністю та екзальтацією медіаторів.
Неминучим етапом розгортання такою моделі є зовнішня
експансія, що дозволяє спроектувати сформовані міфи і психічні
комплекси на дійсність і відчути таким способом задоволення від
розрядки внутрішньої напруги.
Картина буде більш повною, якщо цю аналогію розширити.
Адже не слід забувати, що сам нацистський режим багато в чому
копіював політичну модель комуністичного СРСР:
Саме з комуністичного режиму Леніна–Сталіна нацистська Німеччина скопіювала елементи нової моделі управління соціумом:
партійна диктатура, вождизм, ідентифікація внутрішніх ворогів,
терор проти політичних конкурентів, тотальний контроль над
масовою свідомістю, надзвичайні повноваження силових структур,
уявлення про світову місію.
При цьому в наповненні самосвідомості спостерігається
семантична інверсія: нацистський режим засвоїв конструктивні
елементи комунізму, але при цьому декларував антикомунізм як
свою офіційну доктрину. Відбулися й інші смислові заміни, що
відповідали суто естетичним чи світоглядним уподобанням лідерів
Третього Рейху: класовий принцип був замінений на расовий, а
«народність» і простота радянського стилю замінена елітарною
вишуканістю «панівної нації».
Таким чином, простежується ланцюг спадкоємності тієї моделі
суспільної організації, яку умовно можна назвати «фашистською».
Насправді вона відтворюється за дзеркальним принципом спочатку
в Німеччині за російським зразком, а потім – уже у наш час – у Росії
за німецьким зразком минулого сторіччя. З тією ж таки семантичною інверсією: путінська Росія позиціонується саме як антифашистська світова потуга, а здобута 70 років тому перемога над Гітлером є центральним смислом сучасної російської самосвідомості.
До речі, цей ланцюг спадкоємності і самовідтворення моделі
може бути продовжений в обидва кінці – і в минуле, і в майбутнє.
Адже не слід забувати, що російський комунізм має витоки не лише
в архаїчних структурах російського колективного підсвідомого (як
вважав Н. Бердяєв [3]), але і в провідних соціальних теоріях кінця
XIX – початку ХХ ст., зокрема, в німецькій соціал-демократії та
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марксизмі загалом. І знамените висловлювання, яке приписують
Бісмарку, про те, що з комунізмом варто було б поекспериментувати
на тій країні, якої не шкода, наприклад, Росії, – можливо, було не
зовсім риторичним. Зважаючи на те, які кошти Німеччина витратила
на підготовку більшовицького перевороту, такий експеримент міг
розглядатися як цілком раціональна ідея, для якої пізніше було
знайдено застосування і на батьківщині марксизму.
Що ж до перспектив продовження цього своєрідного ідейного
діалогу між Росією і Німеччиною, то, як це не дивно, але саме
німецька політична еліта (наприклад, в особі колишніх канцлерів
ФРН Г. Шредера і Г. Шмідта [6]) в умовах одностайного європейського засудження російського вторгнення в Україну виступила, по суті, на боці Путіна. Тому не буде нічого дивного, якщо в
умовах кризи інститутів ЄС та зростання націоналістичних настроїв всередині німецького суспільства деякі елементи російської
«суверенної демократії» та погляд на Європу через призму «законних національних інтересів» може через деякий час невпізнанно
змінити й ліберальне обличчя Берліна. До такої інверсії не лише
Німеччину, але й інші європейські нації може привести, зокрема,
вже означений в реаліях європейської політики «правий поворот».
Не випадково, що російську анексію Криму підтримали саме
крайні праві та неонацистські сили в Європі [7], які відчули в діях
російського керівництва знайомі політичні та ідеологічні мотиви і
алгоритми, продиктовані легітимацією права сильного.
У всякому разі таку логіку диктує модель суспільної організації, котра, як ми побачили, була сконструйована за рецептами
марксизму-комунізму, впроваджена спершу в СРСР, творчо переосмислена в нацистській Німеччині, а сьогодні в модернізованій
версії реалізується в путінській Росії.
Загалом принцип дії цієї моделі можна охарактеризувати як
тоталітарну мобілізацію. Вона є такою ж соціальною інновацією,
як ліберальна демократія, виникла слідом за нею, але діє за іншим
принципом, тому є своєрідною альтернативою класичному капіталізму. Річ у тому, що ліберальна демократія з її основними
принципами і цінностями (пріоритет прав людини над правом нації
або класу, вільна конкуренція, приватна власність як основа виробництва і капітал як механізм розподілу соціальних ролей) надала
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відчутні конкурентні переваги суспільствам Заходу. Тоталітарна
мобілізація – це відповідь архаїчних за своїм характером суспільств на виклик індустріалізації. Вона дозволяє їм у короткий
термін «наздоганяти» капіталістичні ліберальні суспільства у безперервній гонці модернізації.
Те, що в умовах ринку і політичної конкуренції досягається
за рахунок ініціативи та інновацій індивідів і корпорацій, у
моделі тоталітарної мобілізації стає результатом тотального
контролю держави і напруження всіх сил суспільства для досягнення єдиної мети.
Ця мобілізація має специфічну не лише соціально-структурну, але й психоенергетичну природу, без якої ефект прискореної трансформації був би неможливим. Власне, та міра
солідаризації спільноти (її «фашизація» – у точному розумінні
слова), яка досягається в межах зазначеної моделі, є нічим іншим,
як одномоментна (в історичному масштабі) концентрація енергії
мільйонів індивідів в єдиному полі та її більш чи менш інтенсивне вивільнення на більш чи менш масштабні суспільні
проекти (найчастіше, великодержавного штибу).
Таким чином, природа тоталітарної мобілізації визначається
психоенергетичним циклом – внутрішня концентрація на власній
картині світу, формулювання ідеї, накопичення енергетичного потенціалу та його наступне розсіювання у вигляді ланцюгових
реакцій більшої чи меншої потужності, в процесі яких реалізуються алгоритми суспільних дій, напрацьовані в колективній
свідомості у латентній фазі.
Доречною буде аналогія з циклотимністю в психіці окремого індивіда, яка в патологічних формах обертається маніакально-депресивним синдромом. Не випадково, що в поведінці і свідомості мобілізованих таким чином суспільств легко вгадуються ознаки маніакальних
станів – від параної до манії надцінних ідей і манії величі.
Модель тоталітарної мобілізації по-різному реалізовується в
різних типах суспільства. Її модифікації можна спостерігати в різних
куточках планети, де вони, переплітаючись із культурно-історичними, економічними, ментальними та особистісними чинниками, витворювали специфічні суспільно-політичні та ідеологічні синтези –
від маоїстського Китаю, диктатури «червоних кхмерів» у Камбоджі,
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Лівійської Джамахерії, ісламської революції в Ірані до режиму
Піночета в Чилі, Сухарто – в Індонезії, комуністичного експерименту на Кубі і нафтового соціалізму Чавеса у Венесуелі.
І все ж, у більшості названих режимів використовувалися
лише окремі елементи тієї соціальної інновації, що була означена
нами як модель тоталітарної мобілізації (що є термінологічним
замінником більш уживаного, але недостатньо нейтрального для
наукового використання поняття «фашизму»). У чистому вигляді
ця модель представлена передовсім комуністичним режимом СРСР
та Німеччиною нацистського періоду (і значно меншою мірою,
скажімо, режимами класичного фашизму в Італії чи Іспанії, де
мобілізаційний суспільний ефект поширення відповідної ідеології
та узурпації влади був значно слабшим).
Щоправда, і між радянським комунізмом та німецьким
націонал-соціалізмом є суттєва відмінність, що виявляється,
зокрема, в динаміці формування та еволюції відповідної структури
суспільної організації. В СРСР закладалася базова тоталітарна
модель – мало місце будівництво «нового суспільства», у прямому
сенсі, на руїнах попереднього соціального порядку, відповідні
елементи соціальної організації і колективної свідомості впроваджувалися з надзвичайною жорстокістю і впродовж досить
тривалого періоду. Тому модель виявилася досить стійкою і, незважаючи на очевидну приреченість через енергетичну затратність і
непридатність для життя людей в нормальних умовах, витримала
понад 70 років експлуатації.
Натомість гітлерівська Німеччина являла собою вдосконалену
і більш технологічну версію тоталітарної мобілізації, вона впродовж короткого періоду продемонструвала свої самоорганізаційні
ефекти, але й термін її енергетичного самоспалення виявився
значно коротшим – всього 12 років.
У певному сенсі, німецький прецедент 1933–1945 рр., якщо
його порівнювати з радянськими тоталітарними практиками, можна
вважати дещо штучною соціальною дією з продуманою драматургією, яскравими театральними ефектами і запрограмованим фатальним кінцем, розрахованим більше на символічний, а не реальний
політичний (чи економічний, військовий тощо) результат. Не виключено, що саме ця абсурдність – з точки зору здорового глузду –
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поведінки Гітлера спричинила тривалий шок, у якому, за свідченням
очевидців, перебував Сталін після 22 червня 1941 р.
Та сама абсурдність, що ніби натякає на суїцидальні нахили,
шокувала світову громадськість у поведінці керівництва Росії в
період української кризи 2013–2014 рр. Насправді вона є закономірним атрибутом маніакальної фази тоталітарної мобілізації,
симптоми якої ми спостерігаємо в сучасному російському суспільстві. Та якщо радянський тоталітаризм був пов’язаний із справжнім
наміром більшовиків підкорити весь світ і панувати в ньому за
російським зразком, а гітлеризм мав у собі вже елементи театральності і більше апелював до духів предків і пам’яті нащадків, то
сучасна мобілізація російського населення з приводу подій в Україні
є вже скоріше імітацією великодержавної місії, що виконує роль
медійного прикриття для тактичних політичних і економічних
завдань керівництва Російської Федерації.
У цьому полягає логіка еволюції моделі тоталітарної мобілізації, що була породжена в умовах індустріального суспільства, а
нині пристосовується до умов постіндустріального світу симулякрів та медійної кліп-культури.
_______________________________
1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://censor.net.ua/
forum/331885/tsru_ssha_prognozy_buduschego_zemli_2020_goda
2. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. Гештальт и действительность /
О. Шпенглер. – М.: Мысль, 1993. – C.257.
3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.charter97.org/
ru/news/2014/3/24/91723/
4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blogs.pravda.com.ua/ a
uthors/haran/53249f6bb296f/
5. Britt L. Fascism Anyone? / Lawrence W. Britt // Free Inquiry magazine. –
Volume 23. – Spring 2003. – Р.20.
6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nytimes.com/
2014/05/06/opinion/why-germans-love-russia.html
7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.foreignaffairs.com/articles/141067/mitchell-a-orenstein/putins-western-allies
8. Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма / Н. Бердяев. – М.:
Наука, 1989. – 224 с.

60

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

Олексій Шевченко

ФУНДАМЕНТАЛІСТСЬКІ АСПЕКТИ РОСІЙСЬКОГО
ПРОЕКТУ ТА МІСЦЕ В НЬОМУ УКРАЇНИ
У статті продемонстровано фундаменталістські аспекти
сучасного російського політичного та геополітичного проекту.
Доведено, що мілітарна ідеологія та міфологія міжцивілізаційного
протистояння, які лежать в основі цього проекту, породжують
інерцію експансіоністської стратегії та підвищують ризики
масштабної війни РФ з Україною.
Ключові слова: фундаменталізм, консервативна революція,
мілітарна ідеологія, експансіоністський проект, віртуальна
Імперія.
Shevchenko O. The fundamentalist aspects of Russian project
and the place of Ukraine in it. In the article the author has
demonstrated the fundamentalist aspects of the modern Russian
political and geopolitical project. It is proved that military ideology and
the mythology of the battle between civilizations, which are located in
the basic of this project, generate the inertia of expansionist strategy
and increase the risks of the gigantic war between Russia and Ukraine.
Keywords: fundamentalism, conservative revolution, military
ideology, expansionist project, virtual Empire.
Після початку військової агресії Росії в Україні фігуру Путіна
порівнювали з Гітлером, Сталіним або Саддамом Хусейном. І ці
порівняння правомірні. Однак питання, яке має не тільки практичний смисл, але й передусім політологічний, полягає в тому, в чому
він та його режим відрізняється від згаданих персон. Інколи,
пояснюючи витоки агресії та анексії Криму, вдаються до міркувань
про те, що Путін є психічно хворою людиною і такими ж самими
хворими людьми насичений російський політикум. І це також
правда. Однак проблема полягає в тому, що з клінічного анамнезу
однієї людини (чи групи людей) не випливає певний тип політичних практик та державне безумство (яке спирається на досить
жорстку логіку) неможливо звести до побутової шизофренії.
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(Наприклад, очевидні психопатологічні збочення, на які страждають диктатори різних часів, не пояснюють природу того
устрою чи режиму, в межах якого ці диктатори функціонують.
Так, керівник Північної Кореї Кім Чен Ін є об’єктивно психічно
хворою людиною, однак корейський тоталітаризм та його логіка
не випливають з його особистої жорстокості, підозрілості з жадобою помсти. Навпаки, саме цей режим надає таким людям додаткові важелі для впровадження своїх обсесій у життя, не більше).
Отже, для того, щоб збагнути цю логіку, нам необхідно виявити основні параметри незворотного зсуву в російській суспільній свідомості і розглянути його в перспективі прогресуючої
«фундаменталізації» російської свідомості. Інакше кажучи, наша
теза полягає у тому, що діючий режим Росії є типовим фундаменталістським проектом. Ті, хто стверджують, що у Путіна
буцімто немає ніякої ідеології, що російська політична система є
лише різновидом клептократії на кшталт моделі Януковича (лише
більшої за масштабами), мислять категоріями вчорашнього дня.
Відсутність реагування на міжнародні економічні санкції говорить
про те, що Путін та переважна більшість російських громадян
готові піти на обмеження матеріального споживання і що заради
більш високої мети «фінального Двобою» з силами Світового Зла
ідея самоцінності, накопичення перестає бути домінуючою в російському суспільному просторі та у російських мас-медіа. В
цьому відкиданні ліберальної цінності матеріального добробуту та
демократії як політичного аналога цієї цінності і виявляє себе
перша прикмета російського фундаменталістського проекту.
Коли ми вживаємо термін «фундаменталізм», то наражаємося
на спокусу сприймати його ідеологічну націленість як рух до
архаїки та спроби повернутися до домодерних соціальних практик.
У цьому контексті показовим є термін М. Бердяєва «Нове Середньовіччя», ідеал якого він протиставляв сучасному стану антигуманного капіталістичного суспільства. Характерно, що й за умов
сьогодення «фундаменталізм» сприймається як спроба «рефеодалізації» та повернення до Середніх віків. В реальності це ілюзія,
оскільки «фундаменталізм» (як і інші різновиди тоталітарних
ідеологій та практик) є породженням Модерну у вигляді реакції на
європоцентризм та експансію Заходу. При цьому фундаменталізм
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виступає певною компенсаторною конструкцією, в якій риси
неповноцінності подаються як великі цивілізаційні переваги.
Повністю згоден із С. Жижеком, який вважав, що «джихад» та
«Макдональдс» – близнюки-брати, віддзеркалення одне одного.
Філософ розкриває свою думку таким чином, що так званий
«ісламський фундаменталізм» є не просто реакцією на «Макдональдс», але виступає безпосереднім його породженням, тобто
його архаїка виявляється нічим іншим, як симулякром модерної та
постмодерної реальності [1, с. 49 ].
Однак, незважаючи на симулятивний характер рис російського
проекту (зокрема, рис «збирання Імперії»), прикмети Відродження
домодерної архаїки в Росії не можуть не призводити до відтворення
та копіювання «середньовічної ідеології» та «середньовічних практик» у політичній сфері. Прикметою цього відтворення рис «L’Ancien
Regime» виступає послідовне «антизахідництво», яке завжди було
фішкою «російської ідеї» протягом майже двох століть, але яке не
було основою державної ідеології РФ, яка хоча й не була послідовно
ліберально-демократичною, проте й не виходила за рамки філософії
та політичних практик Модерну. Ця ідея мала місце в середовищі
російських інтелігентів різного масштабу (наприклад, у О. Солженіцина чи А. Шафаревича), і її відверто вульгарні, реваншистські
версії проповідувалися серед маргіналів типу В. Жириновського або
Е. Лімонова. Що ж стосується офіційного політичного дискурсу, то в
цілому, повторюю, він спирався на загальноцивілізаційні норми та
міжнародне право. Але порівняно недавно маргінальний дискурс перетворився на рупор офіційної кремлівської пропаганди та особистої
позиції російського президента. Ця тенденція ґрунтовно проаналізована у статті Олександра Морозова «Консервативна революція.
Смисл Кремля», 17.03.14. [5]. Я не буду переказувати її основні тези,
відзначу тільки, що проект «консервативної революції» є європейською версією фундаменталізму.
І, як будь-яка «консервативна революція», її сучасний російський варіант являє собою ідеалізоване Середньовіччя, причому
ця характеристика виступає не просто метафорою, але й фіксує
певні риси, які характерні для середньовічних практик, що імплантуються в соціальний устрій, ідеології та технології режиму.
(Наприклад, нещодавно Симон Кордонський написав статтю, в
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якій він точно визначив сталінську економіку і взагалі сталінську
цивілізацію як «середньовічну». Вважаємо за необхідне зазначити,
що згадані цивілізаційні підвалини сталінського «неосередньовіччя» ніколи не зникали в історії Росії, а зараз просто вибухнули
пишним цвітом. Більш докладно його погляди викладені в кількох
монографіях [3]). І, безсумівно, як і в кожному фундаменталізмі,
велику роль у його ідеологічному базисі відіграє релігія, у російському випадку – православ’я. Саме цей різновид християнства
давав величезні можливості для консервації традиціоналізму та
відвтворення послідовної конфронтації з Заходом та Модерном.
Якщо згадати історію використання «православної ідеї» серед
російських мислителів позаминулого сторіччя, то можна побачити,
що її експансія була послідовною антитезою проекту «європеїзації», в рамках якої деякі базові риси православ’я (традиціоналізм, антиекуменізм, цінність абсолютної Влади та Держави,
антиперсоналізм, антираціоналізм та спирання на Авторитет)
слугували інструментами обґрунтування унікальності Росії, її
особливого шляху, специфічності російської цивілізації (для якої
був вигаданий специфічний термін «євразійство») та російської
ідентичності. Внаслідок цього у всіх без винятку творах представників російської «національної ідеї» дев’ятнадцятого сторіччя,
Срібного віку, «євразійства», націонал-патріотів радянського періоду присутні ті самі схеми знецінення Заходу та Європи, відкидання їх базових принципів та цінностей (передусім, йдеться про
демократію, права людини, громадянське суспільство, яке контролює державу, ринкову економіку, свободу індивідуума).
Антиєвропейська спрямованість та антизахідництво російського православ’я як інструменту російської цивілізаційної ідентичності з залізною необхідністю породжує тінь фундаменталізму,
що як фатум нависає над російським простором. (Наприклад, ще
Володимир Соловйов, хоча й розривав з православною ортодоксією, мріяв про ідеал теократії. Євразійці підтримували більшовизм, оскільки справедливо вбачали в ньому псевдорелігійну
апологетику абсолютної влади). І якщо почитати твори сучасних
російських гуманітаріїв, які використовують православ’я як спосіб
виправдання путінського авторитаризму, то можна побачити ті
самі фундаменталістські схеми. Постає враження, що час нібито
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зупинився, а думка перетворюється на автомат, який видає штампи
столітньої давнини.
Наприклад, візьмемо статтю філософа Олександра Казіна
«Православний фундаменталізм та російське оновлення» [2], яка
написана з апологетичних позицій як щодо російського православ’я, так і щодо російської влади, причому написана без жодної
критичної рефлексії. Основний пафос такої статті – як і всіх
публікацій такого роду – полягає у послідовній антиєвропейській
спрямованості з використанням цивілізаційної риторики. Так, згаданий Казін прямо заявляє, що для Росії материнською цивілізацією є Візантія, яка спирається на православний ідеал та ідею
абсолютної влади, освячені самим Всевишнім. Далі «теоретичні»
побудови безпосередньо переходять в апологетику Путіна (який
вибудував «вертикаль влади» та який порівнюється зі Сталіним).
Ця апологетика підсумовується у наступному пасажі: «Руський
народ не любить формальної юриспруденції і не схиляється перед
правами людини, він визнає обраного, за яким відчуває Божу руку»
(підкреслено автором) [2, с. 27 ].
Коли читач ознайомлюється з цими конструкціями, у нього
може виникнути відчуття того, що перед ним – інтелектуальний
ширпотреб і що автор – просто недолугий пропагандист. Проте це
досить поверхове враження, оскільки логіка вищезгаданого зсуву
призводить до того, що до подібних конструкцій вдаються дуже
відомі дослідники і у російському публічному просторі як у кривому дзеркалі викривлюється та анігілює думка. Щоб пересвідчитися в цьому, достатньо ознайомитися з публікацією В. Малявіна
(блискучого дослідника Далекого Сходу, чиєю монографією про
Чжуан-Цзи я зачитувався в далекі 80-ті роки) «Для чого Євразія?»
[4]. Якщо з цієї статті викреслити ерудицію, здатність до побудови
вкрай рафінованих конструкцій та залишити «сухий концептуальний залишок», виявиться, що в ній повторюються старі євразійські
мантри про особливий російський цивілізаційний шлях, про
неможливість копіювання європейських стандартів, про «Імперію»
як базову модель російської державності. (Справедливості ради потрібно зазначити, що замість суто «православного фундаменталізму» у Малявіна залишається просто «фундаменталізм» з без65
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змістовною приставкою «євразійський», але набір антиєвропейських кліше повністю зберігається).
Паралельно мудруванню філософів, які виправдовують
православний фундаменталізм на рівні ідеології, за останній період
у сучасній Росії набуває сили відверте падіння у варварство, що
ілюструє фундаменталістські технології на рівні повсякденних
практик. За прикладами далеко ходити не треба. Достатньо згадати
скандальний процес над Pussy Riot, протидія концерту Мадонни
(яка публічно захищала дівчат із згаданої групи) зі звинуваченням
у релігійному кощунстві з боку православних фундаменталістських організацій (Союз православних хоругвеносців, Союз православних братств, Корпорація православної дії тощо). Показовою
видавалася і підтримка патріархом Кирилом ініціативи «Єдиної
Росії» щодо заборони ювенальної юстиції та сексуальної освіти в
школі, які Росія була зобов’язана ввести внаслідок ратифікації нею
Європейської соціальної хартії. (Треба зазначити, що контроль над
інтимною сферою людського життя, виправданий «високою мораллю», є також типовим для всіх різновидів фундаменталізму. Між
іншим, відповідальність за моральні проступки є також типовою
для ідеологій фундаменталістського типу та авторитаристських
режимів, які на них спираються. Згадаймо страту Гарсіа Лорки
франкістським режимом, причиною якої були не опозиційні погляди поета, а його гомосексуальна орієнтація. Агресія до останньої також є фішкою фундаменталізмів. У його російському різновиді ця агресія є шаленою за визначенням. Так, нещодавно ігумен
Філіп Рябих охарактеризував легалізацію гомосексуальних шлюбів
«цивілізаційним переворотом»).
Нарешті, був висунутий законопроект під назвою «Образа
релігійних переконань та почуттів громадян і паплюження релігійних місць», який передбачає обмеження волі за ці злочини (а також
за образу священнослужителів) на 5 років.
Повертаючись до ролі російського православ’я у формуванні
фундаменталістського проекту та легітимізації середньовічного
варварства, необхідно згадати ідеологію цивілізаційного протистояння з Заходом, яке в цьому контексті перетворюється на різновид релігійної війни. Релігійні конотації військового та інформаційного протистояння з Україною як території більш глобального
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двобою російської та західної цивілізації добре прослідковується
на прикладі ідеологічного використання слова «уніати» як релігійного аналога «бандеровців» як основних ворогів православ’я та
«русского мира». В цьому виявляється російський месіанізм, і сам
Путін підключається до нього у своєму баченні відновлення
Імперії. Фундаменталістський характер цього проекту полягає у
тому, що він позбавлений будь-яких раціональних складових. Його
неможливо усвідомити як раціональний «захист інтересів» і тому,
за великим рахунком, він має не стільки геополітичний, скільки
містичний характер.
Сама ідея Імперії як «Третього Риму» також прийшла з
середньовічної архаїки. Вона схожа з ідеєю «Небесного Міста»
Августина, який мандрує історичними епохами, що дає змогу
кремлівским ідеологам бачити її риси в Російській імперії, в
СРСР та в новій «віртуальній Імперії» майбутнього. І в контексті
цих візіонерських мрій Київ також виступає не стільки як столиця
незалежної сусідньої країни, скільки як інкарнація Риму чи Ієрусаліма, деякого Булгаківського «Вічного Міста» або, сучасною
пропагандистською мовою, як «мать городов русских», без повернення якої створення Імперії неможливе. І тому вторгнення
росіян потрібно розцінювати не як військову операцію, а як хрестовий похід проти «невірних» (що наводить на сумну думку про
те, що метою Путіна є саме Київ – як знаковий та символічний
Центр його конструкції.
Наступною характеристикою фундаменталістського проекту є
мілітарна ідеологія як логічне продовження есхатологічної міфології «останнього двобою». Засилля ідеології цього типу в російській суспільній свідомості, його прогресуюча радикалізація
говорять про те, що фундаменталістський зсув відбувся по лінії і за
даною характерологічною ознакою. Наприклад, депутат російської
Держдуми Слуцький говорить про анексію Криму як частину
міжцивілізаційної битви між Росією та Заходом. Інша знакова та
одіозна фігура російської націонал-ідеології, Олександр Дугін,
коментує вторгнення російських військ в Україну як початок завоювання Росією не тільки простору колишнього СРСР, а і всієї
Європи та встановлення нової Імперії візантійського зразка. (За
його словами, про неї мріяв ще Ф. Тютчев).
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Усі згадані вияви мілітарного радикалізму свідчать про перегляд взаємовідносин між війною та політикою. Якщо в класичному
варіанті «війна є продовженням політики іншими засобами»
(Клаузевіц), то в державах з домінуючою експансіоністською стратегією політик перетворюється в інструмент обслуговування війни,
в службове тло для перманентної військової експансії. За цих умов
війна більше на потребує раціонально сформульованої мети, вона
перетворюється в самоціль. (У 1993 році вже згаданий Е. Лімонов
написав статтю під назвою «війна освіжає кров нації», а О. Дугін
посилається на афоризм Ф. Ніцше «Війна освячує будь-яку мету»
для обґрунтування російської ідеології та зовнішньополітичної
стратегії).
Важливим аспектом фундаменталістського проекту є його
глибиинні психопатологічні риси, без яких не може обійтися
жодний його історичний різновид. Не вдаючись до подробиць та
спеціалізованої літератури, можна висунути тезу про те, що наявність таких рис є безпосереднім наслідком ідеологічної параної
та пропагандистського зомбування, без яких неможливе досягнення будь-якої політичної та суспільної однодумності. Отже, не
боїмося повторитися, ще раз зазначимо, що Путін є психічно
хворим не більшою мірою, ніж будь-який російський диктатор. (Як
ми вже говорили, керівники типу Кім Чен Іна характеризуються
більшим ступенем особистої психопатології, ніж російський президент). У нинішній ситуації він виступає скоріш як ретранслятор
суспільного запиту та виконавцем проекту, який сам по собі, у
своїх висхідних передмовах є наскрізь психопатологічним.
Він орієнтується на інстинкт натовпу, на його жадобу «прямої
дії» внаслідок зараженості шовіністичним психозом. І домінування
цієї масової психопатології призводить до того, що військові марші
та переможні зведення з фронтів бойових дій є важливішими за матерільний добробут. Некрофільські складові такого психозу породжують тотальний нігілізм, який передбачає не тільки можливість
перетворення Росії на Північну Корею за рівнем життя та міжнародної ізоляції, але й навіть можливість ядерного Апокаліпсису.
Цей нігілістичний світогляд майже в дусі Адолфа Гітлера
формулював 15 років тому все той же Олександр Дугін: «Суворий
вибір мондіалістської епохи такий: або планетарний нігілізм, або
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планетарна герілья, світовий рух Спротиву, на чолі якого повинна
стати найсвятіша та наймогутніша з націй – великий руський
народ і велика російська держава…Оскільки смисл Росії виявляється в тому, щоб крізь руський народ здійснилася остання думка
Бога – думка про Кінець Світу… Ми завершуємо древній підкоп
під прокляте древо Пізнання. Разом з ним упаде Всесвіт» [6, с.7].
І небезпека фундаменталістського повороту в сучасній Росії полягає в тому, що теоеретичні декларації кабінетних маргіналів поступово перетворилися на керівництво для російської зовнішньополітичної стратегії.
Небезпека полягає у тому, що поєднання фундаменталістської ідеології та мілітарної домінанти (які в сумі дають
цілісний «експансіоністський проект») у суспільній свідомості
формує ситуацію незворотності за багатьма параметрами, які
будуть мати наслідки у всесвітному масштабі, оскільки світ у
цілому, сама Росія, її відносини з Україною і зі всім цивілізованим світом взаємопов’язані. Ми маємо на увазі, що зазначений
експансіоністський проект неможливо зупинити та повернути в
річище міжнародного права, визнання державного суверенітету,
поваги до територіальної цілісності тощо. Інакше кажучи, перейти до ліберально-демократичних норм та відмовитися від фундаменталістської ідеології. По-друге, після захопення Криму
неможливим, на нашу думку, є заспокоєння масової істерії та
психозу всередині країни, які потребують подальшого розгортання експансії. По-третє, як ми вже зазначали, неможливо
повернутися до нормальних відносин із Заходом, особливо після
того, як всі провідні західні лідери Путіна порівняли з Гітлером.
На Путіні як на адекватному політику раз і назавжди поставлений
хрест. Також асболютно неможливе та неприйнятне повернення
до добросусідських та партнерських відносин РФ з Україною.
Усі перелічені «точки неповернення» змусять Путіна авантюрно «грати на загострення» (що точно відзначено у згаданій
статті О. Морозова). І, безсумнівно, першими ластівками цієї глобальної путінської гри, яка підриває правила світового порядку,
буде подальша ескалація російської агресії в Україні.
Аналізуючи різновид російського фундаменталістського
проекту, необхідно зробити резюмуючі висновки стосовно його
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історичних перспектив. По-перше, спадає на думку, що порівняно
спокійний період розвитку цього типу режиму, який мав місце в
основному в сфері ідеології, а не в конкретних політиних практиках, завершився. При цьому необхідно зазначити, що такий тип
фундаменталістського суспільства може існувати достатньо довго
і бути досить стабільним. Але за умов його перетворення на агресивний, експансіоністський фундаменалізм термін його історичного існування стрімко скорочується.
Історія демонструє багато прикладів швидкого руйнування
режимів такого типу. А оскільки Путін, як ми показали, не залишив собі вибору, крім нарощування завойовницької стратегії та
перманентної агресії (якої не може витримати російська економіка,
яка є занадто слабкою), то можна передбачити швидкий крах його
проекту. Крім суто економічної складової цього потенційного
краху, існує й «метафізична» складова цієї авантюри – складова
нігілізму та небуття, яка перетворює Росію на «чорну діру» в
світовій цивілізації, яка поглинає все, що стає на її шляху. Але при
цьому анігілює і сама. Суїцідальна програма самознищення, яку
запустила ця країна, добре ілюструється словами героя російського
фільму «Статский советник»: «Зло пожирає само себе». Єдина
проблема полягає у тому, що на шляху свого знищення режим
може принести катастрофічні деструктивні наслідки об’єктам своєї
агресії, передусім, Україні.
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Фелікс Рудич

ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИБІР УКРАЇНИ
У статті аналізується євроінтеграційний курс України,
проблеми взаємовідносин влади та опозиції. Підкреслюється важливість підписання політичної частини Угоди про Асоціацію з ЄС,
визначається основний напрям зовнішньополітичного вибору України. Йдеться також про затвердження узгодженого плану дій з
метою врегулювання проблем у торговельно-економічному співробітництві з Росією та іншими членами Митного союзу, пов’язані
зі створенням зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.
Ключові слова: євроінтеграційний курс, Україна, влада,
опозиція.
Rudich F. Geopolitical choice of Ukraine. This article analyzes
the European integration course of Ukraine, relationship problems
government and the opposition. The importance of the signing of the
political part of the Association Agreement with the EU is defined, the
mainstream of the foreign policy choice of Ukraine is determined. It
also agreed of approval the plan of action to resolve the issues of trade
and economic cooperation with Russia and other members of the
Customs Union, relating to the creation of a free trade area between
Ukraine and the European Union.
Keywords: European integration course, Ukraine, government,
opposition.
Замість передмови. Тривалий час, особливо в останні два
роки, міжнародна політика України проходила під знаком утвердження євроінтеграційного курсу. Все йшло до того, що
Україна стане асоційованим членом Євросоюзу. 21 листопада, за
сім днів до Вільнюського саміту, на якому передбачалося підписати Угоду про Асоціацію Україна–ЄС, Кабінет Міністрів України
прийняв постанову, відповідно до якої призупинялася підготовка
цього важливого документа.
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
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і економічної кризи. Одним словом, 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 зазнає після
підписання Угоди. Головний аргумент влади – підписання Угоди
про Асоціацію з Європейським Союзом призведе до закриття сотень підприємств, масового безробіття і краху української економіки [1]. Призупинити євроінтеграцію настійно рекомендували
представники українського бізнесу.
Масові протести в Україні, що почалися наприкінці листопада
минулого року, вимагали ґрунтовного аналізу євроінтеграційного
курсу як владних структур, так і опозиції. В підсумку європауза
стала несподіваною для величезної кількості українців. Попередня
інформація про наміри призупинити підготовку до підписання
Угоди про Асоціацію Україна – ЄС була відсутня. І хоча зі змістом
Угоди про Асоціацію мало хто із тих, що вийшов на вулицю, був
ознайомлений, але «жити як в Європі» хочуть багато хто. Це одна
із причин, чому люди вийшли на майдан Незалежності. Володимир
Фесенко: «Четвертий рік президентства Януковича був спробою
зробити геополітичний вибір. Це становило 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 розвороту
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
подальший геополітичний вибір України» [2].
Хроніка Євромайдану 2013 рік [3]. 21 листопада. Відмова офіційного Києва підписати Угоду про Асоціацію з ЄС на Вільнюському саміті. Під пам’ятником Незалежності в місті Києві з’явилися
перші протестувальники. Через три години їх було вже близько тисячі. Збирали їжу, готували гарячі напої. Включилася Інтернет трансляція. На Євромайдани виходили люди по всій країні.
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24 листопада. Перший «марш мільйона»: зібралося близько
100 тисяч осіб. У Києві відбулася масова хода «за європейську Україну!» від університету ім. Тараса Шевченка до Європейської
площі. Головна та єдина вимога – підписання Угоди про Асоціацію
з ЄС. Під Кабміном і Адміністрацією Президента сталися зіткнення із застосуванням димових шашок і газових гранат. На Європейському майдані стояли намети, які «Беркут» намагався знести,
мітингуючі утримували позиції.
26 листопада. Майдан Незалежності і Європейська площа
підписали заяву про об’єднання. О 23.00 з Європейської площі
його учасники переходили на Майдан Незалежності і святкували
об’єднання.
30 листопада. Вночі «Беркут» грубо розігнав мітингувальників
на Майдані. Десятки поранених. 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 в центрі столиці.
1 грудня. Другий «Марш мільйона»: на вулиці вийшло
близько 500 тисяч осіб. Віче відбулося через день після того, як
«Беркут» захопив майдан Незалежності 30 листопада. Тема євроінтеграції відійшла на другий план. Опозиція заговорила про зміну
влади. Мітингувальники захопили приміщення КМДА і Будинок
профспілок. На Банковій штурм АП, перші вибухи, застосовувалися гранати із сльозоточивим газом і світло-шумові гранати. О
5 годині вечора «Беркут» жорстко розігнав мітингувальників: поранено декілька десятків мітингувальників і силовиків. Опозиція
назвала зіткнення на Банковій провокацією. На Майдані з’явилися
перші барикади. Опозиція висунула вимогу: відставка Кабміну,
дострокові вибори Президента.
2 грудня. Опозиція оголосила Будинок профспілок штабом.
Вранці мітингувальники 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 отримало позитивного результату голосування про відставку Прем’єр-міністра. Перші су73
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ди над протестувальниками, затриманими 1 грудня на Банковій.
Опозиція, яка раніше від них відмовлялася, визнає їх своїми,
просила звільнити.
8 грудня. ПР провела мітинг в Маріїнському парку під
закликом «Побудуємо Європу в Україні». Опозиція провела третій
«Марш мільйона». На акцію вийшли від 500 тисяч чоловік. Біля
Кабміну, Будинку офіцерів споруджувалися барикади. Учасники
Майдану дали Януковичу 48 годин на відставку Азарова, погрожували піти на Межигір’я. Мітингувальники звалили пам’ятник
Леніну. Затримано 16 чоловік.
9 грудня. Центральні станції метро закриті через повідомлення
про їх замінування. Майдан оточено силовиками. Частково очищено центр Києва від барикад. Силовики захватили офіс ВО «Батьківщина» і її інтернет-пошту.
10 грудня. Вночі силовики очищали пікети на вулицях Лютеранській, Богомольця й Інститутській, відтісняючи людей на
Майдан. У Київ прибула заступник держсекретаря США Вікторія
Нуланд.
11 грудня. Вночі відбулася жорстка зачистка Хрещатика.
Розібрані барикади, а також усі намети біля КМДА. Будинок профспілок в кільці. Вранці силовики відступили. Мітингуючі почали
споруджувати барикади, поставили протипіхотні їжі.
12 грудня. Європарламент прийняв резолюцію по Україні,
підтримав Євромайдан і висловив вимогу стосовно звільнення
політв’язнів.
14 грудня. ГПУ запропонувала відсторонити від займаних
посад голову КМДА Олександра Попова і Секретаря РНБО Володимира Сивковича, яких вважали відповідальними за розгін
Майдану 30 листопада. Президент підписав відповідний указ.
Дмитра Корчинського оголосили в міжнародний розшук за
штурм Банкової 1 грудня.
15 грудня. На Майдані зібралося Народне віче із 300 чоловік.
Виступили сенатори Джон Маккейн і Кріс Мерфі. Сценарій чергового віче почався під майбутню поїздку Президента Віктора
Януковича до Сочі. Мітингувальники закликали Главу держави
не обговорювати з Володимиром Путіним питання про приєднання України до Митного союзу.
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22 грудня чотиригодинне віче закінчилося створенням
Народного об’єднання «Майдан». Проголосували за звільнення
політв’язнів, заговорили про дострокові президентські вибори.
25 грудня. На Бориспільській трасі невідомі напали на
журналістку і активістку Майдану Тетяну Чорновіл. З важкими
травмами вона була доставлена в лікарню.
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 [3;4]. Опозиція зібрала чергове Народне віче. Віче
було найменш численним за весь період його проведення. Лідери
опозиції висунули Президенту ультиматум і озвучили ще вісім
вимог. Серед них: створення слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування дій силовиків, ліквідація спецпідрозділу
«Беркут», дострокові вибори Президента і Верховної Ради України. Радикальне крило Майдану («правий сектор») вимагав від
лідерів опозиції активних дій. На Народному Віче було оголошено,
що наступним етапом процесу буде всеукраїнський страйк.
19 січня. Народне Віче, що відбулося в цей недільний день,
переросло в масові безпорядки. Під час проведення мітингу його
учасники вимагали від лідерів опозиції 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 депутатів Київради. Частина учасників вирішила закінчити
мирний протест і почати війну з владою. Мітингуючі проривалися
до приміщення Верховної Ради України, палили автобуси і закидали камінням міліцію. Політологи: «Це кінець мирного Майдану.
Тепер його можуть розігнати силою».
20–22 січня. Ситуація останніх трьох днів на вулиці Грушевського набула характеру політичних екстремізму і тероризму,
які представляли реальну загрозу життю багатьох людей. На вул.
Грушевського «Беркут» пішов в атаку, відтіснив протестувальників до Європейської площі. Протестуючі використовували проти
внутрішніх військ брущатку, сльозогінний газ, «коктейлі Молотова». «Беркут» реагував відповідно, використовував, у тому числі,
75

0ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ

Âèïóñê 3(71)

травматичну зброю. Загинуло 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 збунтувались. У Львові, Рівному, Хмельницькому, Івано-Франківську,
Тернополі бунтівники захопили приміщення ОДА, губернатори
подали у відставку. В Черкасах міліція відстояла ОДА. 24 січня.
Перемир’я, укладене силовиками і протестувальниками, тривало
весь день і закінчилося надвечір, коли на барикадах знову зазвучали
постріли і полетіли «коктейлі Молотова». Протестувальники
зайняли приміщення Міністерства агрополітики, де влаштували
пункт обігріву і госпіталь для протестувальників. 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
необхідності знайти компроміс. 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. Європа боїться
розколу, якщо хтось буде наполягати на своєму» [5]. 2 лютого. У
зв’язку з лютими морозами проведення віче було під загрозою
зриву. Журналісти назвали його інформаційним. Лідери опозиції
лише прозвітували про свою поїздку до Мюнхена.
Скільки ще на майдані Незалежності відбудеться Народних
віче – невідомо. Від того, що переговорний процес затягується, у
багатьох людей починали здавати нерви [6].
18 лютого. Цей день, а також ніч на середу стали найбільш
трагічними в масовому протистоянні, яке почалося в Україні наприкінці листопада 2013 року [7]. Напередодні між протестувальниками і силовиками намітилося перемир’я. Із-під арешту
відповідно до недавно прийнятого закону звільнили всіх звинувачених, які брали участь у масових протестах. У столиці та
областях були розблоковані адміністративні приміщення, в тому
числі й вулиця Грушевського.
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Перемир’я було порушене вранці 18 лютого, коли декілька
десятків тисяч мітингувальників з майдану Незалежності попрямували колоною до парламенту, щоб вплинути на депутатів проголосувати за закони, які б дозволили Україні повернутися до
Конституції 2004 року.
Відновилося збройне зіткнення: у силовиків полетіли «коктейлі Молотова» і каміння, у відповідь – світло-шумові гранати і
кулі з травматичної зброї. На ранок 19 лютого силовики відтіснили
протестувальників з усіх вулиць, що примикають до Майдану, а
також з частини самої площі.
Уночі запалала пожежа в Будинку профспілок, де був розміщений штаб протестувальників. Дещо затихли зіткнення лише на
ранок. Унаслідок вуличних протистоянь загинуло понад 100 осіб.
Чим був і чим став Євромайдан. Наприкінці і на початку
року на Євромайдані багато емоцій і мало раціональних намірів і
дій. Відчувалася дистанція між його учасниками і лідерами. На
Майдані поряд із основними політичними партіями («Батьківщина», «Удар», «Свобода») діяло ще як мінімум сім груп: «Правий сектор», до якого влилися праворадикальні угруповання:
«Тризуб», «Білий молот», «Спільна справа», «Конгрес українських націоналістів» – взяли на себе відповідальність за атаку на
вулиці Грушевського.
Незважаючи на деякі розбіжності, всі групи об’єднані єдиною
метою в умовах вуличних безпорядків повалити існуючу в Україні
владу. Переконливим підтвердженням наявності єдиного центру, з
якого спрямовувалася підривна діяльність з дестабілізації країни, є
синхронізація 23 – 24 січня штурмів приміщень половини (12 з 24)
обласних державних адміністрацій України і захоплення 9 з них.
Нині на Майдані не затишно. Просто відчуваєш якусь тривогу і
ноги самі готові понести тебе подалі від цього місця. Не можуть безслідно розчинитися страх і ненависть, біль і смерть, які панували тут
недавно. Каміння Майдану, наче губка, ввібрало в себе цей жах.
Майдан хворий, Майдан треба лікувати. Психоаналітик Інна Смук:
«Необхідно перш за все очистити Майдан, і тоді вся Україна почне
заспокоюватися. Проте на відбудову піде багато часу» [8].
Чого вимагала опозиція [9]. З самого початку опозиція вимагала підписати Угоду про Асоціацію з ЄС. На честь цієї вимоги
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акцію навіть назвали Євромайданом. Згодом ця вимога почала
забуватися. Після остаточної відмови підписати договір з Європою з’явилися нові вимоги: відправити уряд Миколи Азарова у
відставку. Верховна Рада України цю пропозицію в той час не
підтримала. Після цього вимоги розширились? Відставка уряду,
перевибори парламенту 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 відповідала влада? Треба вести діалог у рамках закону. І
така можливість у опозиції була.
20 лютого народні депутати зібралися на екстрене засідання
Верховної Ради; було прийнято постанову про припинення війни і
виведення силовиків із центру Києва [10].
У другій половині дня і в ніч на 21 лютого в Адміністрації
Президента відбулися переговори лідерів опозиції Арсенія Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока з Віктором Януковичем.
У них взяли участь також іноземні політики – глави МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штанмайєр, Польщі – Радослав Сікорський,
представник Росії – Володимир Лукін.
Переговори тривали майже 9 годин, парафування Угоди відбулося 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
Угоди приймається, підписується і оприлюднюється спеціальний
закон, який відновлює дію Конституції 2004 року. У Верховній
Раді створюється коаліція і формується Уряд національної довіри.
До вересня в країні проводиться конституційна реформа. Проведення президентських виборів не пізніше грудня 2014 року.
Прийняття нового виборчого законодавства і переформатування
Центрвиборчкому. 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 політичного протистояння утримуються від застосування силових дій. Народні депутати приймають третій закон
про амністію. Мітингувальники протягом 24 годин повинні здати в
органи МВС незаконну зброю.
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Народні депутати 386 голосами «за» ухвалили постанову про
повернення Конституції 2004 року. Потім депутати проголосували
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.
З 22 лютого Україна із президентсько-парламентської стала
парламентсько-президентською республікою [11]. У цей самий
день Верховна Рада України 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 переворотом. У відповідь парламент прийняв постанову про самоусунення Президента від виконання обов’язків і призначив дострокові
президентські вибори 25 травня 2014 року. Виконання обов’язків
Президента Верховна Рада поклала на спікера парламенту Олександра Турчинова.
У Харкові з лікарні «Укрзалізниці» на волю на основі декриміналізації статті, згідно з якою вона була засуджена, вийшла Юлія
Тиморшенко.
Поряд із цим Верховна Рада ухвалила закон про перешкоду
проявам сепаратизму, ще раз відмінила вже відмінені раніше
«закони 26 січня».
26 лютого після погодження з Майданом Верховна Рада
України затвердила Кабінет Міністрів. Прем’єр-міністром затверджено Арсенія Яценюка. Перший віце-прем’єр Віталій Ярема,
віце-прем’єри – Олександр Сич і Володимир Гройсман, міністр
Кабміну – Остап Семеряк, 15 міністрів.
Ескалація конфлікту між владою і опозицією Україні під
постійним контролем за рубежем: у США, Європейського Союзу,
Росії.
США. Госдепартамент США не тільки спостерігав, як відбувалися події в Україні, а підтримував постійний зв’язок із лідерами
опозиції через Посольство США в Україні і безпосередньою
участю державних чиновників країни у цих подіях. Призначений
Прем’єр-міністр України відвідав з офіційним візитом США, мав
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офіційну зустріч з президентом США. Українське питання постійно обговорювалося в Раді Безпеки ООН. 21 березня п.р. Київ
відвідав генсек ООН Гімун.
Європейський Союз. У ЄС ситуацію в Україні обговорювали
постійно. Україну орієнтували на виключно мирний спосіб вирішення внутрішнього конфлікту.
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 [12]. Політична частина Угоди про Асоціацію з ЄС визначає ясність зовнішньополітичного вибору
країни. Під стягом ЄС починає формуватися вся державна політика в Україні. Стартує велика кількість реформ, які спрямовані
на викорінення корупції, захист прав простих громадян, розширення свободи ЗМІ, переорієнтацію правоохоронних органів.
Підписання Угоди про Асоціацію відкриває для України шлях до
безвізового режиму. У майбутньому належить після ґрунтовного
опрацювання підписати економічну частину Угоди, а також наполягати, щоб в Угоду про Асоціацію був внесений пункт про перспективу членства України в ЄС. Ідеться також про затвердження
узгодженого плану дій з метою урегулювання проблем у торговоекономічному співробітництві з Росією й іншими 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. Досягнута домовленість зі стратегічних проблем
українсько-російських 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 «Газпрому» і «Нафтогазу» підписали доповнення до контракту на
поставку і транзит голубого палива. Доповнення мало діяти з січня
2014 року до закінчення контракту у 2019 році.
Передбачалося, що Росія розмістить у цінних паперах українського уряду частину своїх резервів із Фонду національного
добробуту в обсязі 15 мільярдів доларів з метою підтримки
бюджету України.
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Україна і Росія підписали «Дорожну карту» щодо поступової
відміни всіх обмежень при взаємній торгівлі, про спільні дії зі спорудження переходу через Керченську протоку, активізацію роботи
з відновлення серійного виробництва літаків сімейства АН-134, а
за підсумками випробувань військово-транспортного літака АН-70
прийняти рішення про початок його серійного виробництва.
Прийняті стратегічні рішення внаслідок переговорів президентів України і Росії були анексовані виникненням конфлікту в
Криму.
У Москві 18 березня підписана Угода про приєднання Криму
до складу Російської Федерації [13]. Угоду підписали прем’єрміністр АРК Сергій Аксьонов, спікер ВР АРК Володимир Константинов, народний голова Севастополя Олексій Чалий і президент
Російської Федерації Володимир Путін. У прес-службі Кремля
повідомили, що в Криму тепер діють закони РФ.
МЗС України: «Ми не визнаємо ніколи ані так званої незалежності, ані так званої угоди про приєднання Криму до РФ.
Україна буде вживати всіх міжнародних заходів для відновлення
статус-кво».
Захід активно відреагував на ці події. Білий дім запевнив, що
світ ніколи не визнає законності входження Криму в РФ.
Прийняття Криму до складу РФ суперечить нормам міжнародного права, – заявив президент Ради ЄС Херман Ван Ромлей і глава
Єврокомісії Жозе Мануель Боррозу, канцлер ФРГ Ангела Меркель,
прем’єр Великої Британії Девід Кармедон та інші високопоставлені дипломатичні представники.
На запитання, чи можлива допомога НАТО у разі військової
агресії Росії, посол США в Україні Джеффрі Пайєтт відповів:
«Президент Обама з цього приводу чітко висловився: «Ми не
будемо 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 продукція і
товари могли йти транзитом через Україну в Європу. Так само
думають і мої колеги з українського Уряду, з якими я спілкуюся.
Вони також зацікавлені в конструктивних відносинах з Москвою.
Але зараз рішення за Росією» [14].
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На нинішньому етапі Україна повинна прагнути, з одного
боку, «імплантувати» європейські цінності у всі сфери держави,
а з іншого, не «вступати в жодні інтеграційні» союзи з агресором – Росією.
_______________________________
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Валентин Бушанський

НОВІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРОТИСТОЯННЯ
ТА ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
У статті показано, що визначення геополітичних протистоянь зумовлює вироблення відповідних образів – образу Я та
образу Іншого. Здійснена Росією анексія Криму може зумовити
формування образу Росії як Іншого по відношенню до Європи.
Ключові слова: образ Я, Інший, Росія, Західний світ.
Bushanskyi V. New geopolitical confrontations and their
implications for Ukraine. The article shows that the definition of
geopolitical confrontation leads to the development of appropriate
image – the image I and image of the Other. Carried Russian
annexation of Crimea may lead to the image of Russia as the Other in
relation to Europe.
Keywords: image I, Other, Russia, the Western world.
Якщо звернутися до мапи Європи, виокремлюючи на ній місця
локальних військових конфліктів, які відбулись у Новітній час, то
до снаги дійти цікавого спостереження: більшість конфліктів розгорталися на теренах двох імперій – Російської й Австро-Угорської. За результатами Першої світової війни Австро-Угорська імперія припинила своє існування. На схилку ХХ століття –
розпалася імперія Російська (хоча й частково). Причини живучості
цієї імперії – вкрай важлива тема, до якої ми далі й звернемося.
Однак, наразі, на першому місці має залишатись очевидний факт:
Балкани, Центральна та Східна Європа, що були володіннями
Австро-Угорщини та Росії, – це основний простір військовополітичних конфліктів ХХ – ХХІ століть.
Отже, цілком слушно виловити наступну гіпотезу: військовополітичні конфлікти ХХ – ХХІ століть у Європі – це наслідок
існування Австро-Угорської та Російської імперій і прояв постколоніального синдрому. Якщо ця гіпотеза є слушною, тобто
евристичною в поясненні політичних конфліктів, що розгорталися
на теренах двох згаданих імперій, то й нинішнє ведення Росією
проти України неоголошеної війни, зокрема російська анексія
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Криму, – також є проявом постколоніалізму. Перевірці цієї гіпотези й присвячене це дослідження.
Відповідно, є рація визначити такі дослідницькі завдання:
1) окреслити факти політичної історії, простеживши певні
паралелі (наразі, гадаю, було б передчасно говорити про закономірності політичної історії);
2) ґрунтуючись на дослідженнях із царини політичної культури, конкретизувати особливості постколоніальної ментальності,
властиві як народам колишніх метрополій (а), так і народам
колишніх колоній (б);
3) звернувшись до сучасних політичних подій, виявити суто
політичні та політико-культурні тенденції, які розгортаються на
постколоніальних теренах, взявши до уваги й очевидну тенденцію
сучасності – глобалізацію/глокалізацію;
4) намітити заходи, які є актуальними для політичного й,
зокрема, політико-культурного розвитку України.
Є рація припустити, що реалізація чотирьох зазначених
завдань уможливить системніше та достовірніше розуміння політичних подій ХХ – ХХІ століть і політико-культурних чинників,
що їх зумовили.
Політичні прояви постколоніалізму
Картковий будинок європейської безпеки зруйнувався. І
тепер дуже хочеться писати в’їдливі слова про Владіміра Путіна,
але в’їдливі слова про російського президента – це вже банальність. Утім, передчуваю, що до кінця тексту я таки не втримаюсь
і напишу щось глузливе про цього добродія. Це буде дешево й
жалюгідно, на жаль. Адже слова мої до нього не дійдуть і справі
не зарадять. Однак попри все, принаймні задля збереження душевної рівноваги та для своєрідного катарсису, кілька лайливих
слів, у яких проступить уся нікчемність автора, – справа корисна.
Я написав, що картковий будинок європейської безпеки зруйнувався. І це правда. І хто зна, прикро це чи, навпаки, – річ утішна. Не
знаю. Треба думати. Проте, напевно, дійти однозначних міркувань із
цього приводу – неможливо. Принаймні тепер.
Утім, ідучи за метафорою, з якої я розпочав цю статтю, є рація
поставити ряд питань: передусім найпростіше – чого варта система
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безпеки, котру вдалося зруйнувати насамперед завдяки зухвалості?
І, зрештою: якщо, згідно з метафорою, дотеперішня європейська
безпека – це ігрова умовність, то як оцінювати наявну геополітичну ситуацію? Що являє собою теперішнє українсько-російське
протистояння? Чи слушно зводити причини сьогочасної війни до
інфернальних рис особистості Владіміра Путіна? Чи є рація бачити
передумови цієї війни в особливостях російських історичних міфів,
котрі й визначають російську ідентичність? Чи є підстави прискіпливіше вдивлятися в українську ментальність, виявляючи в
такий спосіб специфіку українських реакцій на геополітичні
виклики? Чи правильно пов’язувати дедалі дужче розгойдування
маховика війни з небажанням і нездатністю західних гарантів суверенітету й територіальної цілісності України на ділі дотримуватися
своїх зобов’язань?
Російська окупація Криму змушує ставити чимало запитань,
на більшість із яких немає однозначної відповіді. Аби збагнути
специфіку нинішньої українсько-російської війни, варто, напевно,
відшукати загальний історичний контекст, характеристики котрого
й уможливлять потрактування цієї війни як часткового випадку.
Тобто, незайвим було б виявити історично-геополітичну зумовленість цієї війни.
Насамперед потрібно відповісти на питання щодо існування
цього гаданого або ж дійсного історично-геополітичного контексту: тож, чи унікальною є ця українсько-російська війна? Міркуючи над цим питанням, слушніше схилятися до негативної
відповіді: нинішня українсько-російська війна не є винятковим
явищем. На нашій пам’яті принаймні очевидна аналогія –
грузинсько-російська війна 2008 року. Мета, яку ставила собі Росія
у тій війні, – це збереження контролю над Абхазією та Південною
Осетією. Утім, поставимо запитання: навіщо Росії контроль над
цими регіонами? З погляду військової стратегії, Абхазія та
Південна Осетія – це плацдарми в Закавказзя. Проте Росія і так
контролює однин із головних шляхів у Закавказзя – Дербентський
прохід. І контроль над грузинськими територіями – Абхазією та
Південною Осетією – жодним чином не посилює військовий контроль Росії над Закавказзям. Водночас, відзначимо у цім контексті
й тісне військово-політичне партнерство Росії з Вірменією, де
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знаходяться російські військові бази. Тож, із воєнної точки зору
російський контроль над Абхазією та Південною Осетією має
нульове значення. Відповідно, пошук сенсу у війні 2008 року веде
нас до винятково політичних чинників, за якими до снаги бачити
чинники історичні, котрі, у свою чергу, мають політико-психологічні передумови, що й визначають притаманну росіянам картину
світу й відповідні поведінкові стереотипи. І тут потрібно наголосити: в аналізі цієї картини цілком продуктивним є використання
парадигми постколоніалізму.
Іще в березні, коли російські спецпідрозділи взяли під
контроль Кримський півострів, політологи проводили цілком
виправдану аналогію між російською анексією Криму й анексією
Судетської області, що була здійснена нацистською Німеччиною за
результатами Мюнхенської конференції в 1938 році. Які підстави
вміщувати ці дві події в один типологічних ряд, хоча їх і розділяє
сімдесят шість років? Безперечно, причиною для зіставлення є той
факт, що відносини між Чехословаччиною та нацистською Німеччиною, котра в березні того-таки 1938 року поглинула Австрію,
мали очевидний постколоніальний характер; такі самі, постколоніальні за своєю суттю, є й українсько-російські відносини.
Утім, уважніше придивившись до східно- та центральноєвропейської історії ХХ – ХХІ століть, до снаги завважити, що
чимало політичних подій, зокрема регіональних конфліктів і війн,
котрі супроводжувались етнічними чистками, – це також прояви
постколоніалізму. Унаслідок Першої світової війни розпалась
Австро-Угорська імперія. Інша імперія, учасниця тієї-таки війни,
Російська – офіційно втратила імперський статус, зберігши, проте,
імперський дух: за влучним висловом Миколи Бердяєва, Третій Рим
перетворився на Третій Інтернаціонал. Імперії зникли з політичної
мапи, однак залишили, безумовно, істотний слід у вигляді господарчих відносин (зв’язків між аграрно-індустріальними районами та
ринками збуту), етнічних і конфесійних анклавів, особливостей
культури й, зокрема, ідентичностей. Увесь цей спадок імперій іще
десятиліттями позначався на політичному житті Балкан, Центральної та Східної Європи. Певною мірою він дається взнаки і нині.
Крах імперії Габсбурґів зумовив виникнення низки держав –
власне, Австрії, Чехословаччини, Угорщини, ЗУНР, Закарпатської
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України, частина земель була приєднана до Сербії, частина до
Румунії. Лютнева революція в Росії, а за нею й Жовтневий переворот – це визначальна віха постання Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, УНР, Самостійної Кубанської Народної Республіки,
Білоруської Народної Республіки та ін. Однак усі ці нові держави
спіткали війни й анексії. Якщо за початок відліку становлення цих
нових держав брати 1917 рік, коли розпочалося їхнє державнополітичне оформлення, що завершилося в межах 1920 року, то
жодна з них не пережила 1940-й рік; виняток – лише Фінляндія,
яка, зазнавши територіальних утрат, усе ж зберегла суверенітет.
Тривалість існування національних держав, що вибороли незалежність на постколоніальних теренах Російської імперії – Польщі,
Литви, Латвії й Естонії – близько двадцяти років. 1 вересня 1939
року стало початком Другої світової війни та загибелі Другої Речі
Посполитої, що проіснувала тільки двадцять один рік. Липень 1940
року – Литва, Латвія й Естонія перетворені на радянські республіки. Повернення Радянського Союзу в кордони Російської
імперії зупинив лише опір фінської армії.
10 вересня 1919 року – підписання Сен-Жерменської мирної
угоди – Австро-Угорщина де-юре припинила своє існування.
Проте не минуло й двох десятиліть, як 1938 року Австрія була поглинута Німеччиною. Ми традиційно розглядаємо аншлюс як
прояв нацистської агресії. Утім, напевно, не варто відкидати й той
факт, що пангерманістські настрої були сильні не тільки в Німеччині, а й у Австрії. А це означає лише одне: за двадцять років
існування в етнічних кордонах – Австрія так і не знайшла сенсу
власного суверенного буття.
Загалом мирним було становлення Чехословаччини. Чехи та
словаки знайшли культурний і політичний компроміс. Здавалося,
що компроміс досягнуто і з німецькою громадою: кожен чиновник
був зобов’язаний володіти німецькою мовою, будь-який громадянин мав право подавати заяви та листуватися з державними
установами німецькою, діяли німецькі школи, студенти Карлового
університету в Празі мали можливість навчатися або на чеськомовному, або німецькомовному потоці. Годі й уявити більшу толерантність і більшу турботу про мовно-культурні потреби етнічної
меншини. Завершення доби толерантності – відоме: анексія Су87
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детів, а за тим і перетворення Чехії на протекторат Богемія та
Моравія. Водночас, на теренах Словаччини виник профашистський
режим, який удався до жорстоких чисток угорської меншини. Відзначимо, що і в самій Чехії «німецьке питання» було розв’язане
лише після Другої світової війни: всі німці були депортовані.
Причому, «німецьке питання» було вирішене суто тоталітарними методами.
Напевно, найневблаганніше доля поставилася до українців:
Буковина була окупована Румунією; Закарпатська Україна – знищена Угорщиною; а потім, після поділу самої Угорщини, котра
занадто перейнялася марксистськими ідеями, увійшла до складу
Чехословаччини. Безперечно, найжорстокішим було українськопольське протистояння. ЗУНР, хоча й пішла на злуку з УНР, по
суті, самотужки протистояла польській армії. Вишколена у Франції польська «Голуба дивізія» знищила незалежну Україну.
Наслідок – радикалізація українського політичного руху та політичної свідомості українців загалом: підпілля, терор, наступне
постання ОУН-УПА, волинська різня, «Операція Вісла», втрата
Україною Перемишля, Холма та Берестя. І звернімо увагу:
«польське питання» в Галичині та на Волині було вирішене
лише радянським тоталітарним режимом – поляки покинули
міста, в яких мешкали століттями; так само шляхом депортації було вирішене й «українське питання» на Холмщині.
До Наддніпрянщини російська імперія повернулась у більшовицьких тужурках. Доба українізації – чи радше коренізації
більшовизму – завершилася Розстріляним відродженням і Голодоморами. Це – ціна ідеологічної сліпоти керманичів УНР і їхньої
державно-політичної безпорадності.
Характеризуючи політичний складник постколоніалізму, звернувшись уже до кінця ХХ – початку ХХІ століть, варто згадати
також драматичний розпад Югославії, дві Чеченські війни, азербайджансько-вірменський конфлікт довкола Нагірного Карабаху.
Останні півроку вписують до цієї канви й російську анексії Криму.
Тоталітарні за своєю суттю державно-політичні системи СРСР
і Югославії всіляко перешкоджали тенденціям політичного та
культурного розвитку етносів, проте, водночас, прагнучи сформувати своєрідний суперетнос – націю «радянський народ» і
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«югославів», – по суті, створювали суперечності, котрі переросли в
конфлікти, щойно тоталітарні державно-політичні системи втратили легітимність. Однак в основі етнічної політики згаданих тоталітарних режимів перебуває результат етнічної політики АвстроУгорської імперії й імперії Російської. Етнічна політика Югославії
та СРСР розгорталася, маючи вже за фактом визначену етнічну
мапу, сформовану імперською етнічною політикою.
Етнополітичний аспект колоніальної політики
У чому ж суть етнічної політики імперій? Суть полягала в
максимальному блокуванні етнокультурного розвитку народів,
що перебували під владою імперій. Кожен регіон має власні
мовно-культурні особливості. Сув’язності ж, які є між регіональними мовно-культурними особливостями, уможливлюють подальше формування окремих етносів; ті ж, у свою чергу, можуть
набути нової якості – перерости в нації, виробивши відповідну
ідентичність. Імперії ж усіляко перешкоджали становленню етносів і становленню націй.
Наразі, в цих міркуваннях, ми виходимо з такого досвіду визначення понять. Під етносом розуміється об’єктивна етнокультурна
єдність – мовна, релігійна, побутова, історичнопам’яттєва тощо
– а також наявність усвідомлення цієї єдності, що відображена,
зокрема, в самоназві. Цілком зрозуміло, що в сукупності складників етносу можуть простежуватися доволі істотні відмінності –
мовно-культурні, релігійні, історичнопам’яттєві тощо. Однак, попри
відмінності, за домінування інших вирізнювальних етнічних ознак
етнос може існувати. Показовий приклад – український етнос, у
межах якого є діалекти, конфесійні відмінності й відмінності історичної пам’яті. Але всі ці відмінності не спростовують факту
існування українського етносу.
У свою чергу, під нацією розуміється комплекс інтеріоризованих політико-культурних цінностей і ціннісних орієнтацій, чільне місце серед яких належить вимозі суверенності
етносу, тобто державно-політичного самовизначення. У цім
сенсі можна бачити, що факт постання певної нації фіксується
надзвичайно точно – це становлення політичного руху, мета
якого – політичне самовизначення етносу аж до вимоги формування національної держави. У етнополітології є своєрідний
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класичний приклад, котрий ілюструє домінування національноціннісних уявлень над формальними етнокультурними ознаками
– це єврейська нація. Відмінності між культурою євреїв-сефардів
і євреїв-ашкеназі настільки разючі, що навіть неможливо
говорити про, власне, відмінності, бо ці «відмінності» – це, по
суті, абсолютна несумісність, абсолютна інакшість. Утім, перемога сіоністського руху й формування Ізраїлю – це свідчення істинності існування єврейської нації. Так само домінування цінніснополітичних установок над етнокультурними особливостями до
снаги простежити й на прикладі української нації. Український
визвольчий рух розгортався й у Закарпатті (крайній Захід) і на
Сході України – Харківщина та Донбас, і наразі справедливо
згадати й Кубань, де українська була проголошена однією з
державних мов Самостійної Кубанської Народної Республіки, а
політики СКНР ставили питання про об’єднання СКНР і УНР.
Проте повернімося до етнічної політики імперій. Перше, імперії прагнуть абсолютизувати регіональні відмінності й перешкодити комунікації між регіонами. Звернімо увагу: Закарпаття, Буковина та Галичина – належали до окремих адміністративно-територіальних одиниць. Водночас, українці в цих адміністративнотериторіальних одиницях співіснували з іншими етносами. Тобто,
ми бачимо цілеспрямовану політику поділу, подрібнення етнічних
тіл. Те саме ми можемо спостерегти й у Середній Азії, де Російською імперією проводилися розмежування між спорідненими
тюркськими народами. Отже, ми бачимо другу тенденцію етнічної
політики імперій – унеможливлення формування усвідомленої
етнічної єдності. Відповідно, третє завдання імперської політики –
запобігання становленню національних ідеологій.
Зіставляючи етнічну політику Австро-Угорщини та Росії, ми
маємо можливість виявити й істотну відмінність. Політика Росії
спрямовувалася на асиміляцію, тобто русифікацію етносів. Політика
ж Австро-Угорщини обмежувалася лише антисепаратистськими
заходами та спробами виробити практику співіснування етносів у
одній імперії. Отже: чимало етнокультурних суперечностей, які
вилились у політичні конфлікти в кінці ХХ – на початку ХХІ
століть, мають свої витоки в етнічній політиці Австро-Угорської та
Російської імперій.
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Ціннісно-смислова ситуація –
осмислення тоталітаризму та Другої світової війни
Система європейської та загалом світової безпеки сформувалася після Другої світової війни. В її основі – досвід Першої та
Другої світових воєн – чітке усвідомлення, що жодні територіальні
надбання, здобуті силою зброї, не варті великих чисел, у яких
обраховуються жертви та руйнування. Цей досвід двох світових
воєн зумовив екзистенційне неприйняття війни.
Разом із тим, здобутком Другої світової стало й принципове
відкидання Західною Європою нацистських і фашистських ідеологій. Завдяки дослідженню Вольфґанґа Віпермана ми можемо бачити, що де фашистська, а де нацистська ідеології (найчастіше ж –
їхній симбіоз) були буденним явищем для міжвоєнної Європи.
Навіть такі взірцево демократичні країни, як Великобританія, Бельгія, Нідерланди, Данія, Швеція та Швейцарія, зазнали впливу
фашистських і нацистських ідей [1]. Після ж Другої світової війни
радикально змінилося потрактування фашизму, нацизму, а заодно
й комунізму. Згадані ідеології, завдяки зусиллям Ханни Арендт,
почали однозначно тлумачитися як тоталітарні. Зникло високочоле
ігнорування фашизму, котрий до того сприймався як брутальний
моветон. Відійшло в минуле й відсторонене споглядання нацизму –
такої собі політичної інтерпретації дарвінізму. Західний світ відкинув софістичні ігри – агностичне настановлення, за яким демократія – це відкритий проект, що не має ані визначеної мети, ані моделі майбутнього, а ґрунтується лише на формальних принципах –
насамперед електоральних процедурах. З’ясувалося, що демократія, витлумачена тільки як процедура, може бути цілком знівельована в рамках тих-таки демократичних процедур. Отже, практика спростувала всі логічні викрутаси. Як наслідок, розвинулася
своєрідна фобія – цілком виправданий страх перед усіма формами
насильства, передусім тими, мета яких – вироблення гомогенного
суспільства. У демократичнім проекті знову були акцентовані
ліберальні складники: демократія та свобода почали сприйматись
як синонімічні поняття. Ці три складники – ненасильство, лібералізм і демократія – вирізнювальні ознаки сучасної демократії.
Ми ще повернемося до питання функціонування сучасної демо91
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кратії, зокрема її ціннісних основ, наразі ж лише відзначимо, що в
аксіологічній шкалі західних суспільств ненасильство та лібералізм
набули визначального статусу.
Змінилось і ставлення до лівих ідей. У 1955 році Реймон Арон
публікує свою працю «Опій інтелектуалів», у якій пророкує
економічний крах радянської системи й викриває всю оманливість
«революційних зваб», властивих французьким інтелектуалам. Про
важливість питань, які Арон порушив у своїй праці, свідчить щонайменше непримиренність дискусії між Жаном-Полем Сартром й
Альбером Камю: як ставитися до радянських політичних практик?
На думку Сартра, політичні репресії в СРСР не заперечують значущості марксизму та соціалістичних ідей як таких. Камю ж вважав,
що ҐУЛАҐ і є автентичним відображенням і марксизму, і соціалістичних ідей, а говорити за ідеї як такі, ігноруючи досвід їхньої
реалізації, – принаймні некоректно, якщо не злочинно.
1950 рік – праця «Джерела тоталітаризму» Ханни Арендт: проаналізувавши смоленський архів Комуністичної партії, авторка
вказує на аналогічність методів, характерних нацистському та комуністичному режимам. Відзначає водночас цікаву деталь: навіть
в обласному партійному архіві помітні ознаки тотальної фальсифікації. За міркуваннями Арендт, відмінності в цифрах і сліди вилучення документів наводять на думку, що партійне керівництво
намагалося применшити масштаби репресій [2].
Наразі варто відзначити й іще одну цікаву особливість, притаманну радянському режиму, – це перманентна риторичність. Нескінчені чистки в СРСР супроводжувалися специфічним маренням –
постійними посиланнями на відозви та рішення Партії, а також –
апеляціями до грядущого комуністичного ладу. І тут можна спостерегти своєрідний когнітивний дисонанс – очевидну розбіжність,
котра, звісно, не залишалася поза увагою свідків Великих репресій:
жах і нікчемство реальності – це з одного боку, а з другого – умо Згадка про смоленський архів міститься в передмові до другого видання
«Джерел тоталітаризму» – 1966 рік. Утім, як відзначає Ханна Арендт,
оприлюднення істориками нових даних, що стосувалися теми її дослідження, не
зумовлювали доцільності перегляду концептуальних положень, викладених у
першому виданні.
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глядна велич комуністичної ідей. Цілком можливо, що комуністична
ідея й була тією етичною інстанцією, котра спонукала усвідомлювати й переживати всю ганебність сталінського режиму, відповідно
й фальсифікувати дані про репресії. У свою чергу, риторизм партійних документів і всього публічного дискурсу в СРСР – це,
безумовно, прояв політичної вульгарності – очевидний наслідок
входження великих мас у політику, а відповідно, й примітивізація
соціально-політичних ідей, зведення їх до рівня гасел і банальних
кліше. Та водночас – це й прояв екзистенційної тривоги, властивої
радянському суспільству. Постійна тривога й ірраціональність репресивної машини унеможливлювали вироблення раціональних
поведінкових форм. Страх можна було тільки заговорювати.
Дещо відхилившись від теми, є рація звернутися до двох епізодів із життя Владіміра Маяковського. 1927 рік, критик Юзеф
Юзовський пише статтю «Картонна поема», в якій цілком слушно
закидає поемі Маяковського «Хорошо» надмірну риторичність.
Показова реакція Маяковського: закликавши критика до себе в
готельний номер, він мовив: «Юзовський, якщо буде соціалізм, то
ця поема – хороша. Якщо ж соціалізму не буде, то на дідька
здалися і ви, і я, і поема».
Прикметний і діалог Маяковського з поетом Ніколаєм
Асєєвим:
– Послухайте, колего, – мовив Маяковський, – уявімо собі,
вийшла постанова Раднаркому – писати ямбом. Що ви робитимете?
– Я, Володінька, перестану писати.
Маяковський довго думав і, зрештою, випалив:
– А я – писатиму ямбом!
Соціалізм – це велика індульгенція. Партія – Великий інквізитор. Комунізм – тисячолітнє царство – жадане, містичне, іноді
здається, надзвичайно близьке, а іноді – недосяжне. Своє тисячолітнє царство пророкував і нацизм. Відмінність була тільки в тім,
що квиток на вхід до тисячолітнього рейху видавався лише за етнічною ознакою, а отже, і ставлення світу до нацистського проекту
не мало для його адептів принципового значення, і поготів –
провокувало своєрідний цинічний епатаж вульгарного ніцшеанського штибу. Комуністичний проект натомість проголошувався
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інтернаціональним. І ця обставина накладала моральну відповідальність, а отже, спричиняла й почуття провини за всю ганебність
радянської дійсності.
1948 рік – закінчення Джорджем Орвеллом роману «1984».
Цей роман вінчає цикл політичної публіцистики Орвелла. Фальш,
лукавство та фанатизм – це те, що побачив Орвелл 1936 року, воюючи у троцькістському загоні проти франкістів. Набравшись іспанських вражень, Орвелл заявив, що політика за суттю своєю є
огидною, а його, письменника, першорядне завдання – «викриття
брехні». У цім романі автор робить спробу узагальнити власне
розуміння тих психологічних механізмів, які визначають владні
практики комуністичних режимів.
Першою орвеллівською спробою узагальнення – була казкапритча «Ферма тварин». Однак, якщо у «Фермі тварин» Орвелл
пише, що називається великими мазками, подає лише схему лівого
тоталітаризму, то в «1984» головний акцент – психологія. У чому
ми бачимо виправдання марксизму? Безперечно, у так званому «гуманізмі» Карла Маркса – всебічнім розвитку кожної особистості,
звільненої від експлуатації та приреченості ненастанно піклуватися
про хліб щоденний. Роман Орвелла – можливо, й попри бажання
самого автора – вибиває цей наріжний камінь марксизму. У «1984»
проступає тотальна деградація особистості. За викривленням слів,
понять, інформації та сенсів – на чому акцентують увагу політологи, використовуючи поняття «орвеллізм», – за викривленням
самої естетичної тканини життя – сірі вулиці, уніфікований одяг,
утомлені обличчя, кітчевий ентузіазм фізкультурного завзяття і
всюдисуще слово «Перемога» – за всім цим контекстом побуту та
політики – цілковите спотворення людських почуттів: огида і не «Ферма тварин» написана 1942 року, коли результат Другої світової війни
ще був невідомий. Якою ж сильною мусила бути антипатія Орвелла до лівих
режимів будь-якого штибу, щоб писати викривальний памфлет у розпал війни,
коли Великобританія була союзником СРСР! «Ферма тварин» опублікована лише
1945 року. Показово, що перший переклад «Ферми тварин» зроблено українською
мовою – 1947 рік, твір вийшов під назвою «Колгосп тварин». У передмові до
українського видання Орвелл писав, що його симпатії на боці «демократичного
соціалізму», а тому й завданням своїм він бачить – викриття сталінського
тоталітаризму, котрий усіляко виправдовується або, ще гірше, – виставляється як
взірець для наслідування.
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нависть стають основним інстинктом, позбавляючи людину здатності почувати. Оце і весь гуманізм.
Орвелл розкриває дуже важливу річ: бунт проти соціального
насилля можливий лише у формі насилля; максимальне спрощення
соціальних відносин – спричиняє й примітивізацію почуттів. Кітчевий соціальний пафос продукує сліпий нігілізм, зумовлений
втратою здатності до розрізнення істинного та хибного, прекрасного та потворного, чистого та брудного, щирого та соціально детермінованого. Єдиний обшир, у якому людина годна проявити
власне Я, – це девіація, утім і простір для девіації є визначеним
тотальною структурою. Коло неминуче замикається: бунт закінчується зрадою, повстання проти фальші – фальшем. Соціальна
тотальність – це тотальність нікчемства.
«Корсет соціології Маркса ламає ребра життя», – Сєрґєй Булґаков написав ці слова ще 1906 року [3]. Західному світові знадобилися
десятиліття і безпосередній досвід, аби збагнути істини, доступні російській релігійній філософії. У розпал громадянської війни Микола
Бердяєв писав: цінність російської революції полягає в тім, що віднині марксизм перестав бути теорією; це вже практика, а отже, відтепер
марксизм доступний для емпіричного спростування.
Перша половина ХХ століття стала випробуванням Європи на
здатність протистояти «бунту мас». Маси ввійшли до культури під
прапором кітчу; ввійшли до політики під червоними прапорами
марксизму та нацизму. Ідеології марксизму, фашизму та нацизму і
за суттю своєю, і за формою були кітчевими. Політично нацизм був
поборений. Іще до середини 70-х на периферії Європи скнів режим
Франсиско Франко. До середини 80-х, оточений залізною завісою,
боровся за життя «соціалістичний табір» – інша окраїна Євразії. В
однім із фільмів, присвячених Франсиско Франко, промайнуло цікаве інтерв’ю літнього чоловіка. Дитиною він був вивезений до
СРСР і повернувся до Іспанії вже у зрілому віці. Перше, на що він
звернув увагу, це те, що всі його іспанські родичі – прості робітники
– мають комфортабельні квартири й автомобілі: «Слава Франко! –
подумав я», – мовив чоловік, усміхнено стинаючи плечем перед
телекамерою. За соціальними пріоритетами між тоталітарними
режимами не було жодної відмінності. Генрі Форд переміг Карла
Маркса. Олдос Гакслі переміг Джорджа Орвелла.
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Відтворення ідентифікаційних розмежувань
у цивілізаційних і геополітичних протистояннях
Перемога над нацизмом і холодна війна з Радянським Союзом –
це фактори, котрі посприяли самоусвідомленню Західного світу.
Заперечення Іншого – це визначальний чинник самоідентифікації. У
ролі Іншого виступив тоталітаризм. Спершу лінія фронту, згодом –
залізна завіса. Це – мури, що відокремлювали цивілізовані Фіви від
нетрів, у яких зачаївся потворний Сфінкс.
Зводити геополітичне суперництво другої половини ХХ століття лише до військових, політичних та економічних складників – було б помилково. Відповідь сліпого Едіпа на всі загадки
Сфінкса – людина. Протистояння ХХ століття – також було
запитом про людину.
Ролло Мей пише про Сфінкса за фіванськими мурами як про
екстеріоризацію свідомості самих фіванців [4]. Сфінкс був потрібен фіванцям, аби усвідомити межу між власним прийнятним Я і
власним неприйнятним Я, уособленим в образі Сфінкса.


В однім із текстів ми вже мали нагоду, посилаючись на дослідження Ролло
Мейя, проаналізувати процес екстеріоризації табуйованих культурою особистісних потреб [5]. Зокрема, ставилося питання: чи є альтернатива екстеріоризації – процесу конструювання Сфінкса? За Ролло Мейєм, альтернативою
може бути тільки рефлексія та подолання інфантильності. Утім, це саме
питання цікаво сформулювати в соціально-політичній площині. Скажімо, за
дискурсом ісламського тероризму з усією очевидністю проступає механізм
екстеріоризації, перетворення мусульман на Інших – вмістилище всіх
неприйнятних для європейської культури рис. Мусульманський світ маркується
як світ насилля, терору, гендерної нерівності, гротескної естетичної пишноти,
релігійного фанатизму. Попри домінування згаданого дискурсу і те, що цей
дискурс впливає не тільки на свідомість європейців, а й свідомість мусульман,
визначаючи ідентичність останніх, візьму на себе сміливість припустити, що
ісламський світ не такий одноманітний, як може здатися. Чи є засоби для
запобігання побудові таких альтернативних дискурсів і, найважливіше –
самоідентифікації європейців саме за допомогою згаданих естетичних і
смислових конструктів? Невже творення Іншого в процесі самоусвідомлення є
безальтернативним? Історія релігії, як і історія політична, спонукає думати, що
Сфінкс залишатиметься незнищенним, доки існуватиме розрізнення етичних і
естетичних цінностей. Вихід за межі добра та зла можливий лише завдяки
сліпоті Едіпа. Проте, чи може самоосліплення бути етичним обов’язком?
Інший погляд на проблему пропонує Юрій Шайгородський [6]. За його
міркуваннями, кожна культура має розглядатись як самодостатня – власний,
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Тоталітарні режими виконували цю саму функцію. Нацизм, фашизм
і комунізм – це екстеріоризація свідомості Західного світу. Це спроба на рівні емпірики осягнути власні неприйнятні нахили. І от,
залізна завіса впала. Сфінкс розчинився в образі глобального тероризму. Сфінкс ніде й усюди одночасно. Доволі тривожна ситуація.
Світу потрібна формальна визначеність. Сфінкс мусить відродитися.
Світу потрібна нова Росія. Здрастуй старий-новий Сфінксе!
Коли впала залізна завіса, Західний світ отримав нагоду для
рефлексії: пізнати себе за допомогою лише позитивних понять,
тобто не відволікаючись на заперечення. Сказати ж бо, Західний
світ – це світ демократії та свободи, оскільки він не є світом тоталітарним, – це означає вдатися до негативного визначення. Утім
виникає питання: чим є Західний світ сам по собі, за браку заперечених сутностей? Боюся, що Західний світ так і не знайшов
відповіді на це питання.
Пустота – дуже некомфортна ситуація. У проективних психологічних тестах однією з ознак тривожності вважається намагання
досліджуваного триматися формально заданих меж – наприклад,
анкетних граф, або ж країв аркуша, на якому потрібно щось намалювати. З падінням залізної завіси Західний світ почав шукати нові
графи й чіплятися за краї аркуша, сахаючись білої площини паперу.
Західний світ знову потребував щось заперечувати. У добу
Просвітництва заперечувалися монархія і становий устрій, натомість
утверджувалися демократія й егалітаризм; відкидався клерикалізм, а
за одно й усе йому сув’язне, задля зміцнення раціоналізму, звісно, та
свободи думки. Одне слово – свобода, рівність, братерство. Про
діалектичні ігри Новітнього часу – вже йшлося.
окремий ціннісно-смисловий код. Пізнання, відповідно, зводиться до
розпізнавання цього коду. У теоретико-методологічному сенсі йдеться про
предметну адекватність методу. Визнання значущості іншої культури
уможливлюватиме неупередженість ставлення, а отже, як вважає дослідник,
запобігатиме виникненню конфліктів. Зазначимо також, що визнанню значущості
іншої культури має передувати й розуміння значущості культури власної,
оскільки без такого балансу уникнути когнітивного дисонансу – неможливо.

Діалектика, як вона постає в працях Фрідріха Геґеля та Карла Маркса, є
автентичним відображенням суто європейського способу мислення в добу
Просвітництва. Тобто діалектика не є характеристикою мислення як такого.
Вчення про діалектику є історично визначеним, а отже, й не універсальним.
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11 вересня 2001 року Західний світ знайшов нову точку опори –
міжнародний тероризм. Іншим для Західної свідомості став ісламський світ. Захід почав глобальну війну, в якій об’єктивно неможливо
перемогти. Річ у тім, одначе, що першорядна мета цієї війни – не
руйнування терористичних баз, десь, поміж азійських ребер, а
зміцнення Західної ідентичності. Ця війна тривалістю в тринадцять
років була війною за ідентичність. Чи переміг Захід у цій війні?
Якщо вірити президенту США, то, звісно, так.
21 березня 2014 року Владімір Путін підписав закони про
включення Криму та Севастополя до складу Російської Федерації.
Одним махом були відкинуті всі принципи безпеки, вироблені в
повоєнній Європі. Чи не час Заходу вносити корективи до розстановки сил на великій шахівниці?
Нині, як здається, від Заходу мало що залежить. Річ у тім, що
Росія так само потребує Іншого, як і Захід. Росія так само потребує
окраїн для власної свідомості. Росії потрібен «німець», якого можна
було б ненавидіти, убивство якого давало б сенс існуванню. Потрібен «гнилий» Захід, у який можна було б нести свіжу кров. Потрібна
«геометрическая правильность Европы», котрій до снаги протиставити «некошеную траву» «до самих, до окраин». Потрібні гомосексуалісти, педофіли й бородаті трансвестити в концертних сукнях, бо
іншого способу побачити сенс у бородатому Православ’ї – немає.
Велич зваги визначає велич особистості. Яка ж ти велична,
Росіє! Ти кинула виклик господарю світу сього! Велич зваги іноді
визначає і ступінь глупства. Не знайшовши сенсу у власному існуванні, Росія знаходить його в запереченні існування інших.
Цікаво, втім, звернути увагу й на відмінність між Західним і
російським самоусвідомленням у процесі заперечення Іншого. У
чистому вигляді, якщо не брати до уваги періоди Античності та
Середньовіччя, опозиція «Я – Інший» була вироблена в добу
колоніалізму. Раціональному і прагматичному образові європейця
був протиставлений образ емоційно неврівноваженого та підступного, по-жіночому відданого та по-дитячому наївного аборигена.
Робінзон Крузо і П’ятниця дотепер слугують рольовими та пізнавальними моделями.
Які ж рольові моделі ми знаходимо в російській культурі? Як
показує Ева Томпсон, у текстах Пушкіна, Лєрмонтова і навіть Сол98
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женіцина можна бачити повтор європейських взірців побудови опозицій: росіянину, дії якого осмислені й визначені значущою метою,
протиставлено азіата – персону безмовну, про свідомість котрої
нічого певного сказати не можна [7]. До шерегу згаданих авторів –
творців російського колоніального дискурсу – Томпсон включає
також Льва Толстого та Фьодора Достоєвського. Зокрема, Томпсон
звертає увагу на зображення у «Війні та мирі» німецької провінції:
не вельми ошатний край; а також – ряд персонажів із польськими
іменами, які перебігають із одного роману Достоєвського до іншого,
аби напакостити й послугувати мішенями для кпин.
Проте з оцінкою творчості Толстого та Достоєвського, яку дає
Томпсон, гадаю, навряд чи можна погодитися. Згадані Томпсоном
сюжети і персонажі мають маргінальне значення, хоча, скажімо,
Достоєвського справді важко запідозрити в симпатії до поляків і не
лише до поляків. Достоєвському взагалі важко дається симпатія,
якщо його персонаж не має в руках сокири або ж не страждає на
душевну хворобу.
Як здається, найзначущішим для вироблення російського образу Я було загальне світовідчуття периферійності, чуття Росії й
усього російського способу життя як незавершеного, неоформленого, одірваного від чогось рідного і правдивого. Росія – це завжди
частковість. Росія – це скалка славного Києва. Це – єдине православне царство в бусурманському й латинянському світі: комплекс
загубленості та самотності. Це – ординська спадщина, висміяна і

Виокремлені Евою Томпсон елементи ксенофобії у працях російських авторів
до снаги проілюструвати й на матеріалі «Севастопольських оповідань» Льва
Толстого, які не аналізуються американською дослідницею. Не вдаючись до розлого
розбору текстів, відзначимо, що всі без винятку персонажі з польськими прізвищами (а Толстой навіть акцентую їхнє етнічне походження, подаючи окремі висловлювання польською мовою) – банальні боягузи, які уникають небезпечних бойових
завдань. В іронічному ключі виписані й російські офіцери з німецькими прізвищами. Варто звернути увагу й на три сліди присутності українців у лавах російської
армії, відзначені Львом Толстим. Можливо, це випадковість, але в нарисі «Севастополь у грудні місяці», де подається опис військового шпиталю, обидва персонажіукраїнці помирають: у першому випадку Толстой подає слова безіменного солдата –
«У серці гхорить», у другому – є лише згадка: солдат на прізвище Середа помер. В
Оповіданні «Севастополь у серпні 1855 року» зображено офіцера на прізвище
Дяденко, про якого Толстой завважує, що той – «упертий хохол».
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стерта з пам’яті царем-реформатором. Це – не геть Азія, але й не
зовсім Європа. І невідомо, на чиєму боці правда – західників чи
слов’янофілів.
Річ у тім, що в літературних текстах, публіцистиці та філософії російських авторів неможливо знайти несуперечливий образ
Росії. Російська свідомість завжди розщеплена. Це вічне переживання приниження і бунт проти цього приниження; це агресія
проти світу – винного в усіх бідах Росії, й саморуйнування – нищення самої ж таки Росії, оскільки та неспроможна жити за
вподобаними взірцями і негодна знищити ці взірці. Росія завжди
на колінах. Вона мислить із позиції суб’єкта, котрий бачить себе
на колінах. І цю ситуацію свідомості змінити неможливо. Росія
або знищить світ, або світ знищить Росію.
Тенденції культурних
і політико-цивілізаційних розмежувань
Чи вичерпався постколоніальний потенціал – спадок АвстроУгорської імперії? Напевно, радше можна дати негативну відповідь. Югославія розпалася, Сербія була розщеплена. Сербія вже не
здатна відігравати жодну істотну політичну роль як державнополітичне утворення. Але не варто відкидати той факт, що з утратою державно-політичної цілісності, по суті, з відходом державнополітичних інститутів на другий план, на план перший виступає
сербський національний міф. Нині йде формування чорногорської,
боснійської та косоварської ідентичностей. По суті, якщо реально
оцінювати ситуацію, – продовжується традиція колоніальної політики Австро-Угорщини: поділ, розщеплення, актуалізація регіональних ідентичностей, опора на іншоетнічні політичні еліти (як
це відбувалось у Галичині, де політичні преференції мала польська
еліта), акцентування відсторонених щодо етнічної громади правових норм. Наскільки цей процес формування регіональних (виразно несербських) ідентичностей буде успішним? Нині на це
питання важко дати однозначну відповідь. Зрозумілим є одне: формування цих ідентичностей неминуче відбуватиметься як процес
заперечення сербської ідентичності, а відповідно – неминучого та
мимовільного акцентування тієї-таки сербської ідентичності, оскільки заперечене завжди є акцентованим, а отже – завжди є
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представленим у когнітивному полі. Наслідком цієї мимовільної
акцентуації завжди буде політизація сербської ідентичності, й поготів – її політична радикалізація. Фактично, формування регіональних еліт відбуватиметься паралельно з подальшим становленням сербської ідентичності. І який із цих процесів набуде остаточної переваги – нині сказати неможливо.
Наразі візьмімо до уваги й інший аспект. Нині європейська
культура переживає період, який можна визначити як інтенсивний
Модерн (Постмодерн є нічим іншим як інтенсивним Модерном).
Країни Євросоюзу послідовно інтегруються (хоча, звісно, стикаються
з низкою істотних труднощів). Та, водночас, Європа переживає становлення регіональних ідентичностей, регіональних історичних
пам’ятей і наднаціональних політичних еліт. Тобто, відбувається процес глобалізації/глокалізації. Вважається, що регіональні ідентичності
та регіональні історичні пам’яті не суперечитимуть національним
ідентичностям і національним історичним уявленням. По суті,
йдеться про формування паралельних ідентичностей – загальноєвропейської, національних і регіональних. Звісно, таке становлення
можливе. І більше того – воно неминуче, воно визначене історично,
визначене всім цивілізаційним розвитком людства. Проте не варто
забувати, що в кризові періоди відбувається редукція ціннісних систем: одні цінності відкидаються, а інші виходять на передній план як
домінантні. Відповідно, не важко припустити, що в кризові періоди
розвитку Європи (а такі кризові періоди неминучі) неодмінно
спостерігатиметься ціннісна редукція. І те, які цінності виявляться
домінантними – ще велике питання. Одне можна стверджувати з
абсолютною впевненістю: домінантними виявляться найбільш міфологізовані цінності, оскільки криза змушує суб’єкта актуалізувати
підсвідомі уявлення, а міф – посутньо є підсвідомим уявленням. І в
цім сенсі є рація припустити, що в кризові періоди «больовою»
точкою Європи знову стане Сербія, оскільки та є радикально опозиційною до всіє європейської політичної та культурної системи.
Абсолютно очевидним є постколоніальний зміст політичного та
культурного протистояння на пострадянському просторі. Нині Росія
послідовно проходить усі етапи політичного та культурного розвитку
Німеччини після Першої світової війни. Криза Веймарської республіки є очевидною паралеллю кризі, яку переживала Росія після розпаду СРСР. Наступне становлення нацизму в Німеччині є паралеллю
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до сучасного путінського режиму, альфа й омега якого – реваншизм і
ксенофобія. Реваншистська політика Росії вже поставила світ на межу
глобального військово-політичного конфлікту. Публіцисти, які
висвітлюють українсько-російську війну, однозначно пишуть про
загрозу Третьої світової війни, і пишуть про це, не вдаючись до лапок
чи метафор.
Якщо казати про джерела українсько-російської війни, то це –
виключно ідентифікаційні уявлення й уявлення картини світу.
Українсько-російська війна немає жодних економічних передумов.
Ця війна є лише зіткненням несумісних ідентифікаційних уявлень. Та
картина світу й та ідентичність, які формувались у період президентства Владіміра Путіна, є очевидним відображенням постколоніального синдрому. Відома метафора – «фантомні болі», якою так
часто користуються російські політики, політологи та публіцисти, –
по суті, перетворилася на ідеологічний базис російської політики. Російська ідеологія є надзвичайно метафорично та міфологічно акцентованою. Фактично, російська політична свідомість (російська ідентичність і картина світу) виявилась у полоні історичних і політичних
міфів. Передумова такої метафоризації та міфологізації російської
політичної свідомості – це травматичний досвід 1991 року, а також
специфіка політичної рефлексії, що відобразилась у політологічному
й історичному дискурсах. Оцінюючи наявні тенденції, є рація стверджувати, що, перебуваючи в полоні історичних міфів і політичних
метафор, російські політики й ідеологи ведуть Росію до ізоляціонізму,
а отже, й неминучим є подальше протистояння між Україною та Росією; є тенденція до оформлення цього протистояння як цивілізаційного протистояння між Росією та Євроатлантичним світом. Наразі
потрібно акцентувати увагу: усі російські цивілізаційні уявлення,
оформлені у вигляді євразійської доктрини – це насамперед дискурс і
майже винятково дискурс. Однак це той дискурс, який перешкоджає
припиненню українсько-російської війни. Ознаки постколоніального
світоуявлення й ідентичності простежуються і в Україні. Політична
поведінка проросійськи орієнтованих громадян України є проявом
їхньої ідентичності, притаманної їм системи цінностей і ціннісних
орієнтацій. Отже, можна бачити всю важливість державної культурної, освітньої й інформаційної політики. Бо саме прорахунки в
гуманітарній політиці, які були допущені в Україні, уможливили
сепаратистські рухи та військову агресію Росії.
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Нині, характеризуючи тенденції ідентифікаційних процесів в
Україні, варто завважити, що вони є суперечливими. З одного боку,
виразною є тенденція до набуття домінантності тих політичних і
культурних уявлень, котрі формально властиві моноетнічним націям: унітарна держава, єдина країна, єдина мова тощо. З другого –
має місце збереження попередньої системи уявлень, які умовно (!)
описуються поняттям мультикультуралізм. Проте в українських
умовах мультикультуралізм – це є синонім до російського
постколоніалізму: недоторканність російської мови, панування в
інформаційному просторі російських ЗМІ, недоторканність російської пропаганди. Треба сказати, що попри очевидну кризу політики
мультикультуралізму, яка спостерігається в Європі, нині передчасно
казати, що Європа готова відмовитися від цієї політики. Поготів,
оцінюючи зміст тих політичних рекомендацій, котрі даються Україні європейськими експертами, можна бачити, що всі вони залишаються в руслі нормативних для Європи уявлень про необхідність
мультикультуралізму та регіоналізації України. І наразі варто розуміти, що всі рекомендації подібного змісту – це тільки спроба екстраполювати на Україну ті уявлення, які є нормативними для Європи,
згідно з домінантним дискурсом; тобто європейські експерти, котрі
самі є невільними від впливу домінантних дискурсів, застосовують
ці уявлення, оцінюючи українську ситуацію.
Наразі потрібно наголосити: політико-культурні уявлення й
ідентичності – це є лише смислові конструкти та метафори, відображені в дискурсах. І в цьому сенсі всі політико-культурні конструкти й
ідентичності – абсолютно рівноцінні. Питання тільки в прагматичному оцінюванні корисності тих чи тих дискурсивних систем. І нині
можна бачити, що дискурс єдності України, культурної консолідації і
зміцнення позицій української мови – є об’єктивно корисним Україні,
він є умовою виживання України в буквальному сенсі, бо альтернатива цьому дискурсу – це дискурс індиферентності та релятивізму, який
є об’єктивно сприятливий для російської реваншистської політики.
_______________________________
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ГЕОПОЛІТИЧНИЙ РОЗЛОМ
ЯК ВИКЛИК УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВНОСТІ
У статті здійснено спробу визначити місце і роль України в
сучасній євроатлантичній політиці.
Ключові слова: геополітика, цивілізація, християнство,
держава.
Shtyka O. Geopolitical rift as a challenge of Ukrainian statehood.
The article tries to detect the place and role of Ukraine in modern
Euro-Atlantic politics.
Keywords: geopolitics, civilization, Christianity, state.
Сьогодні, за умов, коли Україна в котре в своїй історії стоїть на
роздоріжжі і знову змушена вибирати поміж Сходом і Заходом,
принципової ваги набуває питання про те – де ж все-таки вона
повинна бути, в якій системі цивілізаційних і геополітичних координат її природне місцезнаходження? Особливо, якщо при цьому враховувати думку провідних фахівців Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України про те, що
«Головна проблема сучасної України – внутрішній територіальний
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розкол. Україна – територіально нестабільна держава, і питання про
її можливий розпад реально стоїть на порядку денному» [1, с. 107].
Оскільки зазначене питання простотою не відрізняється, то й
відповідь на нього не може бути для всіх однозначно прийнятною.
Певною мірою вона може бути лише приводом для подальшого
дискурсу.
Тож яке місце має посісти Україна у світовому співтоваристві? У пошуках відповіді на це питання необхідно ознайомитися з надто важливими з цього приводу думками професора Гарвардського університету С. Гантінгтона, які він виклав у своїй
знаменитій праці «Зіткнення цивілізацій». Як на наш погляд, то
це цілком буде доречно, оскільки у сучасній євроатлантичній
політичній думці це питання уже давно визначено. Тож, мабуть, є
сенс і нам з ним ознайомитися.
«Я вважаю, – пише він, – що у світі, який народжується, основним джерелом конфліктів буде вже не ідеологія і не економіка.
Найважливіші кордони, які розділяють людство, і переважаючі джерела конфліктів будуть визначатися культурою». При цьому «…найбільш значимі конфлікти глобальної політики будуть розгортатися
між націями і групами, які належать до різних цивілізацій. Зіткнення
цивілізацій стане домінуючим фактором світової політики. Лінії
розлому між цивілізаціями – це і є лінії майбутніх фронтів» [8].
Також С. Гантінгтон висловлює переконання, що «зараз
значно доцільніше групувати країни, ґрунтуючись не на політичних чи економічних системах, не за рівнем економічного розвитку,
а виходячи з культури і цивілізаційних критеріїв» [8].
Але, що являє собою цивілізація? На думку С. Гантінгтона, її
доцільно визначати як «…культурну спільність найвищого рангу,
як найвищий рівень культурної ідентичності людей», що «…визначається наявністю спільних рис об’єктивного порядку, таких як
мова, історія, релігія, традиції, інститути, – а також суб’єктивною
самоідентифікацією людей». З погляду геополітики, надзвичайно
важливим є те, що: «культурна самоідентифікація людей може
змінюватися, внаслідок чого змінюється склад і кордони тієї чи
іншої цивілізації» [8].
Таким чином, цивілізації – це ті людські спільноти, які
«…неподібні за своєю історією, мовою, культурою, традиціями і, що
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найважливіше, – релігією. Люди різних цивілізацій по-різному
дивляться на стосунки між Богом і людиною, індивідом і групою,
громадянином і державою, батьками і дітьми, чоловіком і жінкою…
Ці відмінності складалися століттями. Вони не зникли у споглядальному майбутньому. Вони більш фундаментальні, ніж відмінності
між політичними ідеологіями і політичними режимами» [8].
Тож релігія є тією найстійкішою і найважливішою субстанцією,
що лежить в основі цивілізації і визначає самоідентифікацію людей.
І саме тому вона розділяє їх більш різко, аніж етнічна належність.
Як пише С. Гантінгтон: «Людина може бути напівфранцузом і напіварабом, і навіть громадянином обох цих країн. Набагато складніше бути напівкатоликом інапівмусульманином» [8].
Тому й не дивно, що ідентичність у подальшому на рівні цивілізацій буде виступати надзвичайно важливим фактором у процесі
формування нового світового порядку, який стане народженням
взаємовідносин поміж цивілізаціями.
І приклад тому – події, які сталися у світі після самоліквідації
Радянського Союзу. «Холодна війна закінчилася зі зникненням
«залізної завіси». Але як тільки був ліквідований ідеологічний
розділ Європи, знову відродилось її розмежування на західне християнство, з одного боку, та православ’я – з іншого, «можливо, –
припускає С. Гантінгтон, – що найбільш важливою розділювальною лінією в Європі є… східний кордон західного християнства,
що утворився до 1500 р.» [8].
Історично так склалося, що цей східний кордон зачепив сучасну Україну, розділивши її територію на два цивілізаційні табори –
на західноєвропейське христианство і православ’я.
Як вбачає С. Гантінгтон, причиною тому стало те, що «свого
часу Давня Русь віддала перевагу візантійській Церкві перед римською, оскільки вона була ближчою до первісних уявлень слов’ян
про світ і людину, ніж католицизм з його церковною ієрархією і
регламентаціями, з його богослужінням незрозумілою латинською
мовою. Уже з тих пір на Русі встановилася неприязнь до «латинян», яка пройшла через усю нашу історію. Зазначимо, що неприязнь була взаємною. І основувалася вона не на економічних чи
класових суперечностях, а на відмінностях цивілізацій. І неподібності духовних світів, зокрема» [5].
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Такої самої концепції дотримувався всесвітньо відомий російський вчений Л. Гумільов.
Він звертав увагу на те, що «в часи, які передували хрещенню
Русі, зростали грізні ознаки майбутнього розколу у досі єдиному
християнському світі. І тут в основі ідеологічних суперечок також
лежали природні об’єктивні процеси етногенезу, західноєвропейська суперетнічна цілісність, яка перебувала в фазі пасіонарного підйому, відчувала свою відмінність від інших суперетносів дуже
гостро і наряджала її в ризи церковної зверхності, називаючи
«християнським світом» тільки собі подібних. Борьба між православ’ям і католицтвом почала переходити зі сфери теологічних
розбіжностей в царину політики.
Германський імператор Оттон ІІ на імперському сеймі 983 р. в
Вероні добився рішення про війну проти «греків і сарацин». Таке
зрівняння православних християн з мусульманами уже не дозволяло говорити про єдність церкви Христа, робило цілком реальною
загрозу католицького натиску на Схід, у тому числі і на Русь. На
Русі це розуміли дуже добре…» [6, с. 88–89].
Що ж стосується інших причин вибору Руссю православної
віри, то і тут думки С. Гантінгтона і Л. Гумільова збігаються. «Важливим виявилося те, що православ’я не проповідувало ідеї наперед
визначення. І тому відповідальність за гріх, які коїлися з власної
волі, лягали на грішника. Це було зрозумілим і прийнятним для
язичників. Прийняття християнських норм моралі не було психологічним насиллям для новонавернених, які привикли до елементарного протиставлення Добра і Зла» [6, с. 92 ].
Добре відомо, що кожна держава в процесі свого становлення, а
потім і розвитку завжди спирається на особисто їй притаманний
цивілізаційний фундамент, що в підсумку і робить її особливою та
неповторною в оточуючому світі. Що стосується України, то вона,
будучи однією зі спадкоємниць Київської Русі, свою духовну основу
завжди пов’язувала з фактом прийняття князем Володимиром християнської віри східного греко-візантійського обряду – віри
православної. Саме вона в подальшому, у всі наступні віки, буде
формувати менталітет руського народу, який, зрештою, і буде визначати його ідентичність. І що було характерно для давньоруського
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етносу, так це те, що вже «…на початках своєї християнської і державної цивілізації на Русі формується розуміння «руського народу»
не стільки як етнічно однорідної спільноти, а складається враження
про «церковну національність», про «християнську землю», про
православну єдність, скріплену і одухотвореним ідеалом віри, і обіцянням християнського благочестя як вищого устремління мирського існування» [4, с. 22]. Тож практично з самого початку «…свого
державно-національного заснування Русь творилася не на етнічних
принципах, а на основі духовної спільноти. І до самого кінця свого
історичного існування бути «руським» у монархічній Росії означало
бути православним» [4, с. 21].
Таким чином, саме візантійсько-православна віра стала тим
домінуючим фактором, який спричинився до процесу формування руської народно-національної ідеї, яка нині охоплює своєю
духовністю весь руський православний простір. Завдяки цьому
ми сьогодні маємо специфічно-унікальну, східнослов’янську,
православну цивілізацію, яка є духовно-історичною і культурнополітичною основою єдиного етнічно спорідненого руського
народу, але штучно розділеного через певні історичні, політичні і
соціально-економічні обставини на українців (малоросів), росіян
(великоросів) і білорусів.
Але це зовсім не означає, що вони згубили чи-то відмовилися
від свого духовно-православного коріння, від своїх традицій та
звичаїв. Для всіх їх, як би кому того не хотілося, Київ був і є
матір’ю міст руських.
Надійним охоронцем руської духовно-історичної традиції, як і
раніше, сьогодні залишається Руська православна Церква.
«Київська хрещальна купіль навіки зв’язала спільною
історичною долею єдинокровні народи Росії, України і Білорусії.
Ця поворотна подія на століття визначила національну ідентичність східних слов’ян, задавши вектор їхньому духовно-моральному і культурному розвитку», – мовиться в Патріаршому посланні
духовенству та мирянам Руської православної церкви. Звернув
увагу Патріарх Кирил і на те, що «в духовно-історичному і
релігійно-культурному розумінні…всі ми спадкоємці дніпровської
Йорданії є, незважаючи на земні кордони, які нас розділяють, громадянами єдиної духовної Батьківщини –Святої Русі.
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Для наших країн Православ’я стало тією міцною силою, яка
вплинула на формування національного характеру, моральних рис
і психологічного складу народів Історичної Русі. Воно також
сприяло створенню державності східних слов’ян, розвитку самобутньої культури і самого устрою життя» [7 ].
Особлива роль у цьому духовному співжитті руського народу
відводиться Україні. Справа в тім, що в 1596 р. духовний простір
руського народу зазнав суттєвих змін. Під патронатом Польщі у
Бресті була прийнята Унія, яка брутально-фізичним способом змінила його цивілізаційну ідентичність. Від цього часу його духовними цінностями стають переважно цінності католицької та грекокатолицької (уніатської) церков. Тож відтепер східний кордон
західноєвропейської цивілізації проходить Україною, відокремлюючи уніатський Захід від православного Сходу. Так Україна
опинилася в духовному і геополітичному розломі. З цього часу
питання єдності народу набуло особливої гостроти. В різні періоди
її історії воно то загострювалося, то затихало.
Волею долі духовне тіло України було розчахнуте, і вона опинилася у двох цивілізаціях. Стан геополітичної невизначеності
набув ознак «іманентної сталості». Із могутнього суб’єкта світової
політики за часів Ярослава Мудрого Київ перетворився на її об’єкт.
Ним грали і ділили поміж собою Захід і Схід. Сам же Київ випрацював для себе політику стратегічного «прихиляння» до більш
сильного суб’єкта цивілізації, часто зраджуючи при цьому більш
духовно близького, але на той час менш потужного.
Як на думку провідного американського політика і політолога
З. Бжезінського, Україна, з точки зору геополітики, перебуває в
дестабілізаційній зоні. Вона належить до території, яка не має
єдиної геополітичної ідентичності, і тому з певних як суб’єктивних, так і об’єктивних причин вагається між основними геополітичними ідентичностями. – Моря чи Суходолу (Заходу чи Сходу).
«Специфіка політичної стратегії країн, які належать до цієї території, зазвичай полягає в тому, щоб вміло балансувати і використовувати у власних цілях протиріччя та антагоністичні позиції двох
інших геополітичних полюсів» [2]. А саме: західноєвропейського,
тобто католицько-уніатського, та православного – греко-візантійського. Але чи спроможна Україна це зробити за умови, коли
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одна частина її громадян прагне, щоб вона зробила європейський
вибір, а інша – євразійський.
Тож сьогодні це питання все ще залишається відкритим, а
майбутнє країни – геополітично невизнаним. Щоправда, події
грудня 2013 – та березня 2014 р. внесли суттєві зміни в бачення
Україною свого європейського майбутнього. Після певних коливань правляча політична еліта України голосом новопризначеного
Прем’єр-міністра А. Яценюка проголосила: «Україна – це Європа… Наше європейське майбутнє знову в наших руках» [9, с. 2].
Тож можна стверджувати, що відтепер Україна дійсно буде
свідомо прагнути посісти те місце і відігравати ту роль, яку їй відвів один із провідних євроатлантичних архітекторів і модераторів
нового світового порядку Збігнев Бжезінський.
Відповідно до його поглядів – головне завдання східноєвропейської геополітики має полягати в тому, щоб змусити Росію стати
такою, якою її хотів би бачити євроатлантичний Захід. Тож потрібно
буде зробити все, щоб не дати Росії можливості піднятися з колін і
знову набути статусу наддержави і тим самим створити реальну конкуренцію євроатлантичному співтовариству. Вона, з погляду інтересів Заходу, має стати податливою і поступливою. Їй потрібно буде
«зректися імперського минулого» і погодитися на ту роль, яку їй
відводить Захід в архітектурі нового світового порядку.
Росія не повинна стати рівнею для сильних світу цього. «Для
Америки Росія занадто слабка, щоб бути партнером, але все ще
занадто сильна, щоб бути просто об’єктом впливу. Більш ймовірно,
що вона стане проблемою, якщо Америка не створить оточення,
яке допомагатиме переконати росіян, що найкращим вибором для
їхньої країни є дедалі органічніший зв’язок із трансатлантичною
Європою» [7, с. 118].
Відповідно до вирішення цього завдання Захід повинен бути
свідомим того, що «політична й економічна стабілізація нових
постсовєтських держав – основний чинник, що зробить неуникненим історичне самовизначення Росії. Тому підтримка нових постсовєтських держав – задля геополітичного плюралізму у просторі
колишньої совєтської імперії – має бути невід’ємною частиною
політики, мета якої змусити Росію недвозначно здійснити її європейський вибір» [3, с. 120–121].
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Особливу роль у системі цього примусового духовно-політичного тиску на Росію має відіграти Україна. Але спершу Заходу
буде потрібно зробити все можливе, щоб остаточно вилучити її із
духовної сфери східнослов’янської православної цивілізації, допомогти їй самій зректися своєї традиційно- православної ідентичності, а значить, і остаточно вийти з-під впливу Москви. Згодом
заради виконання цієї почесної для інтересів західноєвропейської
цивілізації місії Україні самій буде дозволено стати невід’ємною
складовою частиною євроатлантичного співтовариства.
Загалом, усе це змусить, врешті-решт, і саму Росію зректися
своєї минулої величі, свого історичного минулого та теж змінити
свою східно-словянську православну ідентичність. І тоді за все це
вона теж, як і Україна, набуде визнання та поваги західноєвропейської християнської цивілізації, оскільки дійсно стане, в її
розумінні, демократичною країною [3, с. 51].
Але для досягнення цієї мети потрібно буде ще й змусити
Росію, щоб вона «недвозначно прийняла самостійне існування
України… та її особливу ідентичність» [3, с. 119], в основі якої, як
ми уже зазначили, повинні бути переважно духовні цінності католицької та уніатської церков. Сприяти цьому духовному наступі на
московське православ’я, яке є духовною основою східно-словянської цивілізації, має самопроголошена церква Київського патріархату. Разом вони повинні зсунути конфесійний кордон західного
христианства якомога далі на Схід і, таким чином, розширити
духовний простір євроатлантичної цивілізації. Тож за таких умов
відновлення російської могутності для чільників Кремля залишиться нездійсненною мрією. Понад те, сам факт існування незалежної
України буде змушувати Росію під тиском своїх демографічних
проблем та загроз зі Сходу не тільки політично схилитися до
європейського вибору, а й економічно стати більш лояльною в
питанні допуску західних економік до своїх природних ресурсів.
«Ключовий пункт, про який треба пам’ятати, – це те, що Росія не
може існувати в Європі без України…. тоді як Україна може бути в
Європі без Росії…» [3, с. 122]. Тож за таких умов, на думку З. Бжезінського, «Україна, новий і важливий простір на євразійській
шахівниці, є геополітичною віссю. Тому що саме її існування як
незалежної країни допомагає трансформувати Росію. Без України
Росія перестає бути євразійською імперією. Росія без України все
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ще могла б претендувати на імперський статус, але тоді вона б
стала переважно азіатською імперською державою. …Проте, якщо
Москва здобуде контроль над Україною з її 52-мільйонним населенням і величезними ресурсами, а також з виходом до Чорного
моря, Росія автоматично знову здобуде необхідні засоби для того,
щоб стати могутньою імперською державою» [3, с. 46]. Зрозуміло,
що ні за жодних обставин євроатлантична спільнота допустити
цього не повинна. Вона має робити все можливе, щоб твердо і
послідовно у відносинах з Росією руйнувати ті «… геополітичні
підвалини, які могли б, принаймні у теорії, дозволити Росії сподіватися на здобуття у світовій політиці статусу сили номер два,
який належав Совєтському Союзові» [3, с. 9 ]. І великі сподівання в
цьому вона покладає на Україну.
Саме в цьому і має полягати геополітична місія України як
максимально активного суб’єкта східноєвропейської політики. Віднині захист і реалізація інтересів євроатлантичного співтовариства
та послаблення міцності Росії як основного носія східноєвропейської православної цивілізації мають стати її основним геополітичним завданням. Але якою мірою все це буде відповідати справжнім
потребам народу, викладеним у «Декларації про державний суверенітет України», заради здійснення яких наш народ і підтримав
ідею виходу України із лона Радянського Союзу? Принагідно згадаємо, що основним мотивом такого рішення для народу стала
потреба у покращенні рівня і якості життя. А чого була варта заява
Л.Кравчука про те, що українська незалежність не буде мати сенсу,
якщо український народ не буде жити краще, аніж народ російський? Громадяни повірили в це і практично одностайно підтримали
ідею на право України бути вільною і заможною країною.
Але тепер відповідь на це питання повинна дати нова правляча
еліта України. Тож останнє слово, безумовно, за нею, звичайно,
якщо вона дослухається до думки всього українського народу, а не
тільки до якоїсь окремої його частини.
І це буде цілком слушно, оскільки, окрім уніатської України, є
ще і Україна східно-православна. І її геополітичні погляди спрямовані зовсім в іншій бік світу, в бік Росії. Численні заяви провідних
чільників нинішньої української влади про те, що ми йдемо в
Європу і що це наш єдино правильний шлях, історія України уже
знала. Варто згадати правління спадкоємця Богдана Хмельницького
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Гетьмана Виговського. Як відомо, він досить успішно проводив
антимосковську політику і зумів відірвати Україну від Росії та
повернути її до Європи, підпорядкувавши Польщі. Але ж невдовзі
це призвело до Чорної Ради, а потім і до калейдоскопу подій,
відомих як «Руїна». Тож нині не хотілося б, щоб подібні часи
торкнулися України знову. І в цьому разі неможливо не погодитися
з висновком експертів-політологів України про те, що наша «Країна
зависла у просторі і часі» [1, с.113]. А це означає, що вона зависла
над прірвою, і сьогодні їй вкрай потрібні лідери, які б не дали їй
упасти і розсипатися шматками на «Великій шахівниці»
Бжезінського за цивілізаційною ознакою.
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СВІТОВА ДЕРЖАВА ЯК ПРОДУКТ
ГЛОБАЛІЗОВАНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
У статті аналізується становлення Світової держави
внаслідок дії сучасної глобалізаційної тенденції, що у планетарному просторі приводить до більшої негентропії, морфологічного
упорядкування і функціонального збагачення цілісної світосистеми, що народжується протягом ХХІ ст. Подається характеристика її атрибутивних властивостей.
Ключові слова: Світова держава, організоване суспільство,
демократія, планетарна влада, інтернаціоналізація, мондіалізм,
соціальна гетерохронія.
Ryabeka O. World state as a product of globalized organizational
development. The article deals with the formation of the World state as
a result of modern globalization tendency which in the planetary space
leads to a large-scale negentropy, morphological harmonization and
functional enrichment of the integral world-system, emerging in the XXI
century. Its attributive characteristics are described.
Keywords: World state, organized society, democracy, planetary
power, internationalization, mondialism, social heterochrony.
Метою цієї статті є відтворення образу Світової держави у
сучасній теоретичній спадщині з метою подальшого аналізу її
місця і ролі у становленні цілісної світосистеми, що має сформуватись у горизонті ХХІ століття.
Соціальна потреба до нового світового порядку загострювалася давно, і тому не випадково, що упродовж усього ХХ століття були зафіксовані футуристичні пориви до нового організаційного устрою світового ладу: їх діапазон – від ідеї і практики перманентної комуністичної революції, що реалізувала себе, врештірешт, в аморфному організмі «світової соціалістичної системи», до
не занадто виразних, але досить похмурих планів встановлення на
планеті нацистського «Ordnung’а» [7].
Ідеологи «нового гуманізму» як сучасного космополітизму висунули концепцію глобальної солідарності, загальної долі людства.
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Суть проголошуваної ними революції «світової солідарності»
полягає в трансформації свідомості, переорієнтації людей на гуманістичні цінності, внаслідок чого повинен з’явитися певний «новий
глобальний етос», заснований на відповідальності і солідарності, а
також виникнути «новий стандарт гуманізму» як норма поведінки
людини і характерна риса державної політики. Як наслідок, буде
створено новий міжнародний порядок і побудовано нове світове
співтовариство.
Ідея Світової держави має давнє коріння. Ще пророк Даниїл,
використовуючи приклади давнього Вавилону, зобразив майбутню
Світову державу, що мала чотири етапи: власне Вавилон,
Мідійсько-Перська імперія, імперія Олександра Македонського і
Римська імперія (Східна і Західна).
Принциповим моментом для нас є розуміння того, що Світова
держава має бути породженням Світового громадянського суспільства, у структурі якої має функціонувати Світовий уряд. Уже у
Ж. Марітена народ виступає як «безліч людських особистостей, що
утворюють політичне суспільство», а держава як «орган, в який
входять експерти в галузі суспільного порядку і добробуту, –
інструмент на службі людини… Політичне суспільство існує для
людини як особистості. Не людина існує для держави; навпаки –
держава існує для людини» [6, с. 27–29].
Ідея Світової держави живиться, як відомо, ідеологією мондіалізму. Витоки мондіалізму сягають пізнього Середньовіччя, коли
в Європі набули значного поширення ідеї створення універсальної
(католицької, тобто вселенської) монархії. Починаючи з Данте
Аліг’єрі, ці ідеї обстоювали гуманісти, релігійні вільнодумці XV–
XVI століть, такі як Франческо Пуччі, що ратував за припинення
релігійних війн в Європі та мріяв про створення «вселенської держави», та Томмазо Кампанелла, який у «Монархії Месії» висловив
думку про згуртування людського роду в єдину «гілку» під проводом єдиного пастиря – Римського Папи для створення досконалої
держави та встановлення на землі справедливості, рівності і миру.
Основою цієї держави мало бути оновлене, очищене, прийнятне для
всіх народів християнство. Керувати світовою державою мали священики-мудреці, очолювані єдиним монархом-священиком. Т. Кампанелла звертався із закликом до всіх правителів світу визнати владу
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римського первосвященика, оскільки без його влади створити Світову державу він вважав неможливим.
Західне суспільство сьогодні надламане і, починаючи від світових воєн, тривають роки лихоліття. А. Тойнбі вказував, що за
роками лихоліття суспільство дозволяє об’єднати себе силоміць у
Світову державу. Світова держава створює ілюзію стабільності і
захищеності, але відсутність суспільного розвитку (при цьому техніка може розвиватися і вдосконалюватися) демонструє, що це вже
«бабине літо» цього суспільства і незабаром прийдуть осінь і зима.
Отже, західне суспільство нині в стані очікування Світової держави.
Отже, як бачимо, термін «Світова держава» не є усталеним.
Тому у наявній політологічній літературі можна поряд з цим терміном зустріти й інші, наприклад: «вселенська держава», «транснаціональна держава», «глобальна держава», «мережева держава»,
«імперська світова держава», «світ-імперія», «світ-економіка» та
деякі ін.
Наведемо трактування цих термінів у наявній літературі. Так,
наприклад, німецький дослідник У. Бек як шлях адаптації держави
до нових глобальних викликів пропонує модель транснаціональної
держави, альтернативну як ідеї монополії національної держави,
так і «моторошному образу імперської світової держави, від владних домагань якої неможливо ухилитися». Ця модель передбачає,
що на рівні внутрішньої політики національні держави повинні
бути інтегровані в примусовий процес кооперації. Транснаціональні держави, які протиставлені У. Беком контейнерній теорії
держави, «є, по-перше, ненаціональними державами, а виходить,
також і нетериторіальними державами». Таке розуміння держави
звільняє його з «територіальної пастки теорії національної держави» [1, с. 190–191]. Головну відмінність цієї моделі її автор
бачить у тому, що в її рамках «глобальність незворотно робиться
основою політичного мислення і дії», «політична система координат утворюється вже не з відмежування націй та їхнього протиставлення, але уздовж вісі глобалізація – локалізація» [1, с. 192].
Модель транснаціональної держави схожа з моделлю мережевої держави, виникнення якої прогнозує М. Кастельс. На його
думку, «глобалізація капіталу, процес збільшення кількості сторін,
представлених в інститутах влади, а також децентралізація влад116
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них повноважень і перехід до регіональних і локальних урядів
створюють нову геометрію влади, можливо, народжуючи нову
форму держави – мережева держава» [4, c. 501]. Така модель є
спробою вирішення проблем у сфері контролю, тобто між прагненнями контролювати і здатністю здійснювати контроль. Саме
залученість у транснаціональні відносини створює переваги для
національних держав на шкоду тим, хто залишиться на периферії
цієї глобальної мережі.
Причиною породження Світової держави є, за нашою робочою
гіпотезою, сучасна тенденція глобалізації організаційного буття
планетарної спільноти. Вона полягає у переході від нині діючих
національних систем державного управління і місцевого самоврядування до становлення органічної системи Світової влади, що
розкладається на чотири складові: недержавну владу Світового
громадянського суспільства, Світову законодавчу владу, Світову
виконавчу владу і Світову судову владу; на демократичних засадах
породжує Світову державу з головним виконавчим органом – Світовим урядом, єдиною нормативно-правовою системою у формі
загальноцивілізаційної системи цінностей, планетарної моралі і
Світового права.
Права і свободи особистості людини є лакмусовим папірцем
демократичності глобалізаційного процесу у сфері організаційного
буття планетарної спільноти. Як нові види Світової влади технологічно народжуються і закріплюються у організаційному бутті
планетарної спільноти на початку ХХІ століття, ми розглянемо
далі, але ця тенденція однозначно веде до становлення якісно нової
системи управління соціальним світовим розвитком і сприяє подальшому саморозгортанню алгоритму саморегуляції цілісної
світосистеми.
Демократія проявляє себе у цьому контексті як параметр
порядку у ході самопородження нового світоустрою. Саме вона
забезпечує поки стихійний розподіл Світової влади у організаційній матриці планетарного життя між матеріальним і духовним
виробництвом, між монопольно вибудуваними і агресивно налаштованими на світове панування господарськими утвореннями, між
окремими національними державами і їх військово-політичними
блоками. Зворотним боком за таких умов загострюється проблема
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переусвідомлення у контексті глобалістики явищ свободи і волі
людини і її колективних утворень. Кінцевим продуктом тут є організоване суспільство (за В. Андрущенком), у якому раціонально
розподілена Світова влада між Світовою державою (державною
владою: законодавчою, виконавчою і судовою) і Світовим громадянським суспільством (недержавною владою).
Аналіз сучасних геополітичних праць красномовно свідчить
про те, що на роль Світової держави на початок ХХІ століття може
претендувати всього декілька національних держав, у першу чергу
це такі: 1) США, що має відповідний політико-економічний потенціал і вдале географічне положення; 2) Росія, що ніяк не може
позбутися імперського мислення і постійно демонструє імперську
поведінку, наприклад, у Грузії (2010), в Україні (2014); 3) Китай,
що демонструє зразки швидкого економічного зростання і потужного політичного впливу на світовий розвиток. У контексті можливостей колективного утворення взяти на себе роль організатора
життєустрою планетарної спільноти протягом ХХІ століття – це
може бути, на нашу думку, тільки Європейський Союз (ЄС) зі
структурами ОБСЄ, що має розвинену інфраструктуру державного
управління аж до власної монетарної системи – євро. Інші колективні утворення, про які йшлося, ще не готові до виконання ролі
атракторів планетарного розвитку. Далі ми цього суб’єкта
міжнародного права розглянемо більш детально.
Європейський Союз (ЄС, інколи Європейська Унія, англ.
European Union) — союз держав-членів Європейських Спільнот
(ЄВС, ЄОВіС, Євратом), створений згідно з Договором про
Європейський Союз (Маастрихтський трактат), підписаним у лютому 1992 року і чинним із листопада 1993 р. Сьогодні в
об’єднання входять 28 європейських держав з населенням понад
507 млн людей. Загальний валовий внутрішній продукт Європейського Союзу становить понад 17,5 трлн $. (1-ше місце в світі). В
ЄС запроваджена єдина валюта – євро. Де-факто столицею
Європейського Союзу є Брюссель. Європейський Союз є повноправним членом Організації Об’єднаних Націй, Світової організації торгівлі та має представництва у «Великій вісімці» та «Великій двадцятці». Європейський Союз розглядають у майбутньому
потенційною наддержавою.
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ОБСЕ (англ. OSCE, Organization for Security and Co-operation
in Europe, фр. Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe) – Організація з безпеки і співробітництву у Європі, найбільша у світі регіональна організація, що займається питаннями
безпеки. Вона об’єднує 57 країн, що розташовані у Північній
Америці, Європі і Центральній Азії.
Зб. Бжезінський, зазираючи у організаційне майбутнє ХХІ століття, у праці «Вибір. Світове панування чи глобальне лідерство»
робить висновок про те, що у світовому вимірі ні одна країна не
зможе одноосібно керувати планетарним розвитком, і передбачає
організаційно-політичні альянси. Найбільшу перспективність він
вбачає у організаційній взаємодії США і Об’єднаної Європи. Це
може бути викликане тим, що Північноамериканський, Євразійський і Африканський союзи протягом ХХІ століття ще не
наберуть такої ваги, щоб впливати на зміст і динаміку організаційного буття планетарної спільноти.
Суперечності між вищезазначеними лідерами планетарного
життя у геополітичній площині були у минулому, є сьогодні і
будуть завтра. Але є надія, що ринок і демократія поступово
об’єднають планетарну спільноту в органічну цілісність. Тут
цікавою є ідеологічна позиція неомендалістів. Вони вважають, що
XX століття було пройняте ідеологічним насильством, коли лібералізм змушений був боротися із залишками абсолютизму, більшовизмом і фашизмом, а також новітнім марксизмом, який прагнув
втягнути світ в апокаліпсис ядерної війни. І тільки наприкінці ХХ
століття, замість конвергенції капіталізму і соціалізму, знову
настає, на їхню думку, утвердження ліберальної демократії західного ґатунку як остаточної, найбільш розумної форми держави. З
цим фактором прихильники неомондіалістів пов’язують початок
нового існування людства – планетарного, де будуть функціонувати ринок і демократія, які інтегрують світ в єдину машину.
Процес формування Світової держави суперечливий і тривалий. Він має поетапний характер [9]. У сучасній політологічній і
економічній літературі можливо вичленувати етапи інституалізації
нової матриці життєустрою планетарної спільноти, у складі якої
має відслідковуватися формування Світової держави. Е. Кочетов
[5] услід за М. Чешковим [8] розглядає глобалізацію соціального
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світу як третій етап формування цілісності світової системи, який
слідує за інтернаціоналізацією, що зв’язує відносно ізольовані національні господарства через світовий ринок, і мондіализацією, що
формує світову економіку як цілісність, засновану на інтеграційнорепродуктивних засадах. Сама ж глобалізація постає тут як створення економічних відносин, що забезпечують виживання і розвиток у руслі еволюції людини і природи.
Важливо, що елементна база Світової держави має збігатися з
елементною базою національних держав. Тож національна держава
має такі елементи: а) механізм державного управління, б) апарат
державного управління, в) орган державного управління, г) інститут державного управління, д) принципи організації та діяльності
апаратів державного управління [3]. Коротко прокоментуємо вищеназвані елементи.
Російські науковці, уточнюючи визначення системи державного
управління як реального об’єкта (за Г. Атаманчуком), дійшли висновку, що сучасна система державного управління – це цілісність,
що утворюється такими компонентами [2]: 1) інститутами державного управління; 2) професійною спільністю державних службовців; 3) професійною діяльністю державної служби; 4) процесами
реалізації управлінських функцій; 5) технологією (методами, прийомами і засобами управлінської дії); 6) відносинами і зв’язками, що
виникають між суб’єктами управління; 7) об’єднаною структурою,
що є способом поєднання компонентів і елементів.
Водночас ми є прихильниками іншої точки зору на елементи і
структуру державного управління. Виходячи з наявної політологічної літератури і джерельної бази державного управління, такими
елементами, до яких мають долучитися організації громадянського
суспільства у організмі будь-якої держави, є: а) механізм державного управління, б) апарат державного управління, в) орган державного управління, г) інститут державного управління, д) принципи
організації та діяльності апарату державного управління.
Влада Світового громадянського суспільства у планетарному
просторі проявляє каталітичну функцію і тому сприяє породженню
Світової держави шляхом поділу державної влади на законодавчу,
виконавчу і судову, у ході якого відбувається «підйом» Світової недержавної влади до утворення разом зі Світовою державною владою
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системи саморегуляції планетарного соціального організму, у якому
вона відіграє роль зворотного зв’язку, а сама набуває стимулюючого
впливу для подальшого розвитку з боку політичної влади за принципом зовнішнього доповнення. При цьому у сфері влади Світового
громадянського суспільства сьогодні спостерігається, як мінімум,
дві провідні тенденції, а третя – присутня потенційно і має виявитися вже у просторі цілісної світосистеми. Перша з них пов’язана з
тим, що зростає енергетичний потенціал і структурна зрілість влади
Світового громадянського суспільства. Друга полягає у тому, що
організаційні потреби Світового громадянського суспільства викликають породження у організаційному тілі Світової держави специфічних органів самоорганізації, що мають забезпечити виконання
функцій законодавчої, виконавчої і судової гілки влади.
Світова законодавча влада як елемент Світової держави вже
присутня у організаційному просторі планети. Це викликано тим,
що Планетарна людина як індивідуальний суб’єкт не може протистояти Світовій державі в особі організованих державно-владних
інститутів, для цього приватні інтереси теж мають бути згуртованими, інституціонально оформленими та гарантованими. А це
означає, що Світовій державі як носію Світової державної влади
протистоїть «правове громадянське суспільство» як інтегрований
носій недержавної Світової влади.
Світова виконавча влада виявила себе чи не у найбільш виразній формі, що свідчить про реальність цього феномену, оскільки
Світова держава як планетарне явище виступила у буття. Зазначимо, що нині органами Світової виконавчої влади є, за загальною
згодою національних країн, така міжнародна установа, як ООН, у
структурі якої створено і стало функціонує низка виконавчих
структур на кшталт Ради Безпеки ООН, ЮНІСЕФ, у Європейському контексті до них слід віднести ОБСЄ, військово-політичний
союз НАТО та інші установи.
Теоретично дія Світової виконавчої влади обумовлюється
адміністративним правом, що як самостійна галузь права має
давню історію. В усі часи воно так чи інакше пов’язувалося з публічною владою, взаємодією держави, її органів та посадовців з
громадянами та іншими учасниками суспільних відносин. У демократичному суспільстві адміністративне право регулює (опосеред121
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ковує) передусім діяльність держави щодо виконання законів та
інших правових актів держави. Така діяльність держави зазвичай
розглядається як здійснення виконавчої влади й органічно поєднується з державним управлінням.
Світова судова влада матеріалізована транснаціональним
органом – Міжнародним Судом (МС), що є судовим органом ООН.
Він вирішує суперечки, передані йому добровільно державами, і
дає консультативні висновки з правових питань, представлених
йому іншими органами ООН, такими як Генеральна Асамблея або
Рада Безпеки.
Міжнародний Суд (англ. International Court of Justice, фр.
Cour internationale de Justice) – головний судовий орган ООН, до
юрисдикції якого входять усі питання, що передаються йому державами, і всі питання, передбачені Статутом ООН і чинними договорами і конвенціями. Цей орган складається з 15 суддів, яких
окремо обирають Генеральна Асамблея і Рада Безпеки на дев’ять
років. Судді обираються за рівнем кваліфікації, а не за національною ознакою. Проте не може бути обрано двоє суддів з однієї
країни. Суд міститься у місті Гаага (Нідерланди). Країни-члени
можуть передавати на розгляд Міжнародного Суду справи про
прикордонні суперечки, право на рибну ловлю, право на корисні
копалини та інші спірні питання. Генеральна Асамблея або Рада
Безпеки можуть консультуватися з Міжнародним Судом з будьякого питання.
Міжнародний кримінальний суд (МКС) – перший постійно
діючий правовий інститут, у компетенцію якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини і злочини
проти людяності. Заснований на основі Римського статуту, прийнятого в 1998 році. Існує з липня 2002 року.
Світова держава, що тільки ще народжується, вже має низку
механізмів реалізації колективних рішень. Світовий банк [13],
заснований в 1944 році, є однією з найбільших у світі організацій,
що надають допомогу з метою розвитку. Дослідницький інститут
The Heritage Foundation проаналізував, як вплинули на найбідніші
країни кредити Світового банку. За період з 1980 по 2003 рік його
кредити та гранти отримали 105 «бідних» держав. Як наслідок, у 39
країнах валовий внутрішній продукт зменшився, в 17 зростання
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ВВП було мінімальним (від нуля до 1 %), в 33 – помірним (1 – 4 %).
Лише 12 одержувачів допомоги змогли істотно збільшити темпи
економічного розвитку. Ще гнітючіша ситуація склалася в Африці.
Тут гроші Світового банку отримали 48 держав, лише три з них
успішно розвивалися, в 23 був відзначений економічний спад [13].
Міжнародний валютний фонд [10], МВФ (англ. International
Monetary Fund, IMF) – спеціалізована структура ООН із штаб-квартирою у Вашингтоні, США. Сьогодні МВФ об’єднує 188 держав
світу, а у його структурах працює 2500 осіб з 133 країн. МВФ надає
коротко- й середньострокові кредити при дефіциті платіжного балансу держави. Надання кредитів зазвичай супроводжується комплексом умов і рекомендацій, що спрямовані на покращення ситуації.
Світова організація торгівлі (СОТ) [12] (англ. World Trade
Organization, WTO) – це провідна міжнародна економічна організація, членами якої вже є 159 країн, на долю яких припадає понад
96% обсягів світової торгівлі; її функціями є встановлення правил
міжнародної системи торгівлі і вирішення спірних питань між
країнами-членами, що підписані під близько 30 угодами організації. Після приєднання ряду країн, які зараз є кандидатами на
вступ, у рамках СОТ здійснюватиметься майже весь світовий торговельний обіг товарів та послуг. Система СОТ допомагає безперешкодному здійсненню торгівлі і з допомогою конструктивного
механізму вирішення суперечок зміцнює міжнародну стабільність і
співробітництво.
Специфікою становлення Світової держави є те, що у її
становленні чітко виявляється така закономірність, що притаманна
усім живим системам, як гетерохронія (від грец. гетерос – інший і
грец. chrоnos – час) – різночасність, зміна часу закладки і темпу
розвитку органів, що спостерігається у нащадків тварин і рослин,
порівняно з предками [11]. Ми це називаємо соціальною гетерохронією і вважаємо, що вона притаманна функціональним системам. Нагадаємо, що гетерохронія може виявлятися в ранішній
закладці і посиленому розвитку органу (акселерація) або в пізнішій
його закладці і сповільненому розвитку (ретардація), що залежить
від часу початку функціонування органу і, отже, від умов середовища, в якому відбувається онтогенетичний розвиток організму.
Гетерохронія як пристосування організмів до умов їх розвитку, що
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змінюються, має істотне значення в історичному розвитку видів
(філогенезі). Термін «гетерохронія» був введений в біологію вперше німецьким дослідником природи Ернстом Геккелем на позначення тимчасових порушень біогенетичного закону. Гетерохронія
вивчається як один з основних процесів перетворення організації
тварин і рослин під впливом умов життя, що вимірюються, під час
видоутворення. Прикладом гетерохронії може бути ранній розвиток м’язів язика у ссавців, завдяки чому новонароджене дитинча
здатне виробляти смоктальні рухи. Тож, скороспілість і пізньостиглість окремих елементів Світової держави також належать до
явищ гетерохронії. Ця специфічність соціальної гетерохронії цілком логічно пояснює те, чому нині Світовий уряд формується
швидше, ніж Світова держава.
Як висновок, зазначимо наступне:
1) ми не ставили за мету інвентаризацію усієї сукупності органів організаційного впливу на планетарну спільноту з метою
державного управління, що має бути притаманна Світовій державі.
У статті обґрунтовано робочу гіпотезу, що вказує на те, що феномен Світової держави не тільки має право на організаційне буття у
планетарному просторі, а й фактично вже є присутнім у ньому, і це
добре відчувають суб’єкти світової організаційної взаємодії;
2) у організаційному просторі планети відбувається становлення Світової держави на основі реального розподілу Світової
влади на чотири складові: недержавну владу Світового громадянського суспільства, Світову законодавчу владу, Світову виконавчу владу і Світову судову владу;
3) у морфологічному вимірі Світова держава проходить етап
становлення локальних наддержавних і міждержавних структур,
найбільш концентровано вона проявляється, незважаючи на гостру
і багатопланову критику, у діяльності ООН та її органів; у той же
час найбільш розвиненою у сенсі розподілу і структурному виконанні вона є у просторі старого континенту, а саме – завдяки
наявності і діяльності ЄС з ОБСЄ;
4) у функціональному вимірі між вищеназваними елементами
існує епізодична організаційна взаємодія між планетарними органами, що детермінована не стратегічною метою життєдіяльності
планетарної спільноти, а ситуативністю, що зумовлюється нині:
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1) техногенними катастрофами (Чорнобильська аварія, Фукусіма),
2) природними катаклізмами (локальні повені, засухи, озонові
дірки, потепління, танення снігів Антарктиди), 3) військовими
конфліктами (Афганістан, Україна), 4) політичними сплесками
руйнівної енергії народів проти диктаторських режимів (кольоровими революціями на теренах СРСР і у Північній Африці), 5) соціальними потрясіннями (міграційні потоки, молодіжні бунти),
6) світовими економічними/фінансовими кризами, 7) терористичними нападами (11 вересня 2001 року в Америці);
5) Світова держава проривається назовні завдяки загостренню
суспільної потреби у глобальному управлінні глобальним розвитком планетарної спільноти і тому її становлення незворотне і
значно посилюється протистоянням глобалізаційних і глокалізаційних тенденцій.
6) виявляється, що Світовий уряд є скороспілим, а Світова
держава, навпаки, є пізньостиглим продуктом розвитку організаційної сфери, але обидва вони належать до явища гетерохронії
соціального світу. При цьому звернемо увагу на той факт, що
Світова держава проходить у онтогенезі ті самі фази, що пройшли
національні держави на початку свого становлення, оскільки поділ
державної влади на законодавчу, виконавчу і судову гілки влади
передував становленню їх морфології, а потім відбулася диференціація державного тіла на органи, що нині забезпечують її функціонування і перехід у стан Світової держави;
7) принципова різниця між Світовою державою, що народжується протягом ХХІ століття, і нині існуючими національними
державами полягає у об’єкті державного регулювання, оскільки
Світова держава виявляє і реалізує свою планетарну владу не у
просторі територій, а у просторі процесів, що протікають у просторі окремих країн і міждержавних утворень. За стан території
відповідають національні держави.
_______________________________
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Ірина Оніщенко

ЧИ МОЖЛИВО ПОБУДУВАТИ ЕФЕКТИВНУ ДЕРЖАВУ
В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ?
У статті розглядається, за яких обставин національна держава зможе бути ефективною в умовах глобалізації. Значну увагу
приділено необхідності вироблення проекту розвитку країни,
наявність якого закладе основи ефективної держави, надасть їй
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легітимності, лояльності громадян, довіри різних груп населення,
поваги зовнішніх партнерів.
Ключові слова: глобалізація, національна держава, ефективна
держава, проект розвитку.
Onishchenkо І. Is it possible to build an effective state in the era
of globalization? The article discusses the circumstances of how the
national state can be effective in conditions of globalization. Great
attention is paid to the need of project of development of the country,
the availability of which will lay the foundations of an effective state,
will give it legitimacy, loyalty of citizens trust of different population
groups, respect the external partners.
Keywords: globalization, the national state, effective state, project
development.
Сучасний світовий порядок спирається на реалізацію проектів,
що наповнені осмисленим розрахунком сил та ресурсів, підпорядкованих ефективному управлінню. Збільшення масштабності проектів
утворює новий глобальний світ у вигляді єдиного проектного простору. Отже, стати суб’єктом нового світу можна, лише створивши
власний проект розвитку держави. Головне завдання статті – проаналізувати, як у світі, який стрімко змінюється, національна держава, підпадаючи під тиск новітніх викликів сучасності, може стати
ефективною.
Серед учених, які вивчають проблеми, що постають перед
національними державами у період глобалізації, немає єдиної
точки зору щодо її місця, ролі та функцій у нових умовах. Ряд
науковців тлумачать глобалізацію і як стан суспільства, і як соціальний процес, і як нову стадію соціально-політичного розвитку. Що ж до політичного виміру глобалізації, то У. Бек, О. Панарін, М. Ентін, М. Зайдель, В. Співак вважають, що у національної
держави у нових умовах є майбутнє, що саме на неї покладається
завдання стримувати процеси зміни глобального порядку. І. Валлерстайн, А. Негрі, О. Неклесса з певним скепсисом ставляться до
можливості трансформації національної держави за умов глобалізації, вважаючи її нежиттєздатною у нових реаліях. Вони наголошують, що рамки національної держави вже не є тією системою
координат, в якій програмуються суперечності між багатством та
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бідністю, між багатими та бідними, що підриває зв’язуючу здатність громадянської солідарності. Глобальний капіталізм руйнує
цілісне ядро суспільства праці, а отже, і історичний союз між
капіталізмом, соціальною державою та демократією. На жаль,
проблематика ефективної держави майже не знаходить відображення у наукових розвідках. Про феномен єфективної держави та
тенденцій її формування роздумують у своїх працях В. Бебик,
О. Блінов, В. Войтович, У. Джабраїлов, М. Зайдель, В. Єгоров,
М. Ентін та інш.
Держава на різних етапах історичного розвитку виконувала
роль інституту, який перетворює та упорядковує суспільство. Проте немає раз і назавжди встановленого порядку: він постійно змінюється, набуваючи нових організаційних форм. Учені стикаються
з багатьма труднощами, протиріччями та невирішеними питаннями, досліджуючи держави в епоху глобалізації.
Нова просторова організація соціально-політичної реальності,
яку принесла з собою глобалізація, зазвичай впливає на власне організацію політичного поля, на роль та функції держави у політичному процесі. Нові рівні політичного та правового регулювання,
що виникають, призводять до того, що політичний простір за
багатьма параметрами не збігається з простором національних
кордонів. Відбувається розмивання Вестфальскої системи примату
державного суверенітету та формується складна багаторівнева
інституціональна архітектура глобального управління. Складається
глобальний поліс.
Вестфальський мир 1648 р. поклав початок процесу, котрий
привів до появи в європейському мисленні поняття «національної
держави». Її стали сприймати як граничну політичну реальність, яка
повністю розпоряджається на власній території. У сучасній науці
поняття «національна держава» (фр. etat-nation – держава-нація або
англ. nation-state – нація-держава) – це фундаментальна теоретична
категорія, яка традиційно визначає суверенну, централізовану державу, що склалася історично. Вітчизняна політологічна наука оперує цим поняттям з початку 1990-х років, коли розпочалися дискусії
щодо понять «національна держава» та «держава – нація». Можно
погодитися з підходами, коли національну державу трактують як
формулу політичної участі населення в управлінні державою, ос128
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новним політичним інститутом сучасності, що забезпечує розвиток
та закріплення демократичних основ суспільства. Її легітимність забезпечується представництвом та захистом інтересів індивідів, що
включені в державу на основі ідей та цінностей соціокультурної,
духовної, історичної, мовної, територіальної спільності та єдиного
рівня економічного розвитку [3, с. 33].
Глобалізація заважає державам створювати на своїй території
мікроклімат для формування власних міфів, що плекають національну ідею. З часом ці міфи руйнуються, а з ними руйнується й
уявлення про державу як цінність [5, с. 52]. Понад те, внаслідок
зміни комунікативного ландшафту, в якому раніше головувала
саме держава, виникають нові горизонти політичної легітимації,
які руйнують кордони національної юрисдикції. Саме тому для
сучасної національної держави функція забезпечення національної
єдності (інтеграції суспільства), що спрямована на підтримку
суспільної згоди, пом’якшення соціальних протиріч, запобігання та
подолання етнічних конфліктів, має істотне значення.
Незважаючи на певну невідповідність національної держави
вимогам глобалізації, необхідно звернути увагу на один парадокс.
Саме за умов глобалізації відбувається помітне посилення ролі ряду
національних держав та загострення протиріч між ними. Більш
сильні в індустріальному та економічному плані держави демонструють більш виражене прагнення до зміцнення своїх внутрішніх
основ, аж до застосування авторитарних важелів управління. Для
деяких – зміцнення національної держави є засобом задоволення
економічного інтересу, або, навіть, економічного прагматизму (глобального егоїзму), намаганням політичних та економічних еліт, використовуючи ідею нації, отримати надприбуток з важко контрольованих процесів глобалізації.
Стає все більш обмежиним та ілюзорним контроль сучасної
держави над власною територією за рахунок економічного, військового, політичного та інформаційного проникнення інших держав
(перш за все світових та регіональних наддержав), розвитку інтеграційних процесів та утворення різноманітних міждержавних об’єднань та блоків. Ще більш дієвим фактором впливу на державу, ніж
конкуренція між ними, є підпорядкування держав інтересам ТНК,
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котрі мають засоби контролю над територією (зокрема, правом на
використання надр, ресурсів морського шельфу тощо) [3, с. 92].
Проте час продемонстрував, що, незважаючи на намагання
«похоронити» державу, вона залишається дієздатною та необхідною у нових умовах. Зміни структури політичного ландшафту дали
можливість національній державі отримати нові інструменти
впливу на суспільство. Національна держава не зникає, незважаючи на те, що суверенітет припинив бути виключно монополією
національних урядів, бо більше не існує зовнішнього простору,
який задає територіальну межу поширення суверенітету. Результатом у політиці стало зниження кількості тих важелів, які дозволяють державі контролювати активність своїх громадян. Можна
цілком погодитися з М. Зайделем, який стверджує, що відчуття
послаблення державного суверенітету робить ідею державності популярною, десятки етнічностей та автономних утворень заявляють
про віру в те, що держава здатна ефективно захистити національні
інтереси, бо неможливо конкурувати за життєві перспективи, не
спираючись на силу держави [4, с. 177]. Виникнення нових інститутів зовсім не означає знищення державного суверенітету.
Життя підтвердило висновки У. Бека про те, що національна
держава не застаріла, а навпаки, без неї не можна обійтися, бо вона
не лише забезпечує внутрішню політику та політичні основи права,
вона політично оформлює процес глобалізації [1, с. 189]. Крім
того, виклики, що постають перед світом у теперішній час, можливо подолати тільки спільними зусиллями держав, але за умов
більш високого рівня керованості соціальними процесами як на
національному, так і на глобальному рівнях. Отже, в управлінських
послугах держав буде потреба доти, поки витрати суспільства на
них будуть відповідати очікуванням.
Сучасна національна держава в процесі свого розвитку ( ХVІ –
ХІХ ст.) намагалася досягти декількох цілей, а саме – територіального владарювання, адміністративного контролю, консолідації
культурної ідентичності та досягнення політичної легітимності за
допомогою зростаючої демократичної участі. Глобалізація змінила
цей контекст. Виклики ХХІ століття вимагають проектування іншого типу державності, а отже, іншої програми державного будівництва. Національна держава, з одного боку, замала, щоб розв’язувати
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економічні, екологічні та інформаційні проблеми, що постали перед
людством. А з іншого – завелика для вирішення питань сучасної
ідентичності. За таких умов територіальність швидко перевтілюється в анахронічне розмежування матеріальних функцій та культурних ідентичностей.
Характер та ступінь вияву кризи національної держави, котрі
деякі вчені пов’язують з кризою суверенітету, допомагають оцінити функції держави. Саме тому одним із позитивних проявів
глобалізації називають «розвантаження», «повернення» держав,
«перехід від надлишковості до їх нормального функціонування»,
що обмежується роллю підтримки правопорядку як у межах
власної юрисдикції, так і поза нею.
Легально-раціональні повноваження сучасної держави тримаються не лише на адміністративній та економічній ефективності,
а здебільшого на вірі у її легітимність. Разом з цим, принципи
політичної інтеграції передбачають множинність конкуруючих та
співіснуючих поглядів на світ. У сучасному світі політичне життя є
лише однією сферою існування серед багатьох інших, що заявляють свої права на людину [2, с. 5].
В останні роки держава Україна зазнала цілої низки трансформацій. Це зовсім інша країна, ніж на початку незалежності. Змінилися пріоритети й завдання, що відповідають новому глобальному
порядку. Основними кризовими викликами, що впливають на стан
нашої держави у новому світі, є відсутність конкретних цілей й
орієнтирів національного розвитку – зрозумілого для населення
плану можливих перетворень, відповідних стратегічних завдань, а
головне – суб’єкта, що зможе розпочати ці перетворення. Крім
того, погана якість управлінської еліти, яка діє як тимчасова
адміністрація, не піклуючись про майбутнє. Влада пасивна та має
низький ступінь легітимності, який недостатній для проведення
історичних перетворень. Проте, на наш погляд, головною залишається проблема – формування ефективної держави, яка зможе
конкурувати у сучасному глобальному світі. Серед основних причин негативних тенденцій, які присутні сьогодні в українському
суспільстві – держава самоусунулася від виконання базових
політичних, управлінських та соціально-економічних функцій.
Якщо декілька років тому політологи скоріше вважали, що у
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суспільстві держави забагато, то сьогодні необхідно говорити про
повернення держави. Проте це повернення потребує не старої
держави – нічного сторожа, а модернізованої ефективної держави.
Отже, перше місце у порядку денному належить питанню про
призначення, роль та функції держави. Кожна епоха потребує
власного набору понять та уявлень, які регулюють розуміння
процесів, що відбуваються в суспільстві, та дій, які впливають на
ці процеси. Від того, яке розуміння державності буде взято до
уваги новою політичною елітою, залежить, чи буде наступний етап
етапом своєрідної конвульсії традиційних державних інститутів,
чи країна зможе вибудувати новий тип держави.
Під ефективною державою розуміють досить конкретний перелік вимог до її організації та функціонування, об’єму та якості
послуг та ступеня втручання в економіку. До основних параметрів
ефективної держави слід віднести – наявність проекту її розвитку,
встановлення загальних правил гри, розподіл влади, баланс між
економікою та політикою та раціональна організація її функціонування [6, с. 2].
Без наявності проекту розвитку суспільства, який може
привести до консолідації країни та утвердження статусу сучасної
держави, марно сподіватися на успіх України у глобальному світі.
Такий проект повинен враховувати історію країни, її національну
специфіку та ментальність. Має бути запропонована постановка
перед країною чіткої мети з обов’язковим внутрішнім об’єднуючим стрижнем, відсутність якого натепер призводить до того, що
будь-які завдання, що висуває влада, залишаються непочутими
суспільством. Цим завданням не вистачає цілісності та узгодженності. Бо горизонт їхньої дії обмежений наступними виборами.
Відсутність чіткого проекту країни є загрозою і для національної
безпеки, бо зумовлює невдачі на міжнародній арені та внутрішні
негаразди. Такий проект може бути прийнятим до виконання не
тільки владою, а й населенням лише за умов його достатньої
привабливості та реалістичності. Ризикну викликати критику на
свою адресу, проте справді вважаю, що країні потрібна не стільки
національна ідея, скільки національний проект власного розвитку,
який буде максимально конкретний. Саме визначеність може консолідувати країну, запропонувавши стратегічні цілі та головне –
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інструменти для їх реалізації. Наявність такого проекту закладе
основи ефективної держави, надасть їй легітимності, лояльності
громадян, довіри різних груп населення, поваги зовнішніх
партнерів. Легітимна влада, влада, що користується довірою та
повагою громадян, отримує можливість цілеспрямовано реалізовувати завдання ефективної держави.
Єфективною держава зможе стати лише за умов встановлення
загальних правил гри, коли сама держава чітко та послідовно дотримується встановлених нею самою правил та в змозі забезпечити
їх виконання іншими гравцями політичного поля. Системний характер правил надає чіткого характеру найвищим пріоритетам, принципам та цінностям, що випливають із обраного проекту розвитку.
Найважливіший принцип – дотримання влади закону та обмеження
влади законом. Якщо цей принцип порушується, держава значно
послаблюється за рахунок зменшення керованості як державним
апаратом, так і суспільством. Тоді головним пріоритетом діяльності
держави стає не загальнонаціональний, а приватний інтерес. Ефективна держава підміняється державою з рисами авторитаризму,
тобто реально слабшає. Якщо держава — публічна влада, то за
необхідності вона повинна обмежувати певні свободи (звичайно, в
рамках закону) задля вирішення загальнонаціональних завдань.
Коли законність стає нормою існування всіх без винятку державних
структур, носіїв публічної влади та її представників, держава в змозі
утвердити законність як норму життя суспільства загалом. Таким
чином, ефективна держава піклується про своїх громадян, пам’ятаючи, що майбутнє країни будують саме громадяни.
Розподіл влади передбачає певні противаги, що дотримують
баланс влади. Це забезпечує змагальність політичного процесу,
публічність політики, представництво різноманітності інтересів
суспільства. В іншому разі політична система країни стає
нестійкою.
Будівництво ефективної держави передбачає створення ефективного балансу політичної та економічної влади, що передбачає
міру втручання держави в економічне життя суспільства, дієве
співвідношення між регулюванням економіки та ринковими відносинами, вибір адекватних форм та методів державного регулювання економікою. Практика доводить, що за умов переважання
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політичної влади економіка стає менш функціональною, діяльність
ринкових механізмів погіршується, а отже, знижуються можливості саморегуляції суспільства. Проте не можна державі втрачати
економічні важелі впливу, бо в такому разі можлива приватизація
політичної влади олігархічними колами. Ефективна держава, на
думку М. Ентіна, виконуючи свої функції, проводить економічну
стратегію насамперед громадянсько-правовими методами. В умовах кризового розвитку, перехідної економіки, відносної слабкості
національних товаровиробників не можна обійтися без прямого
втручання держави в економіку задля формування інфраструктури
ринку, використовуючи адміністративно-правові методи. Відмова
від системного регулювання економіки може призвести до фатальних результатів [6, с. 4].
Проте державна монополія погано впливає на дію ринкових
механізмів. За умов повернення державі стратегічних висот в економіці, якщо це прописано в проекті розвитку країни, використання
таких форм, як націоналізація, деприватизація, одержавлення не є
завжди оптимальним. Ефективна держава спирається на стратегічне
планування, оскільки інвестувати і у виробництво, і у людський
капітал необхідно наперед знаючи перспективні потреби. Саме тому
довгострокові економічні проекти вбудовуються в тіло загального
проекту розвитку.
Ще однією рисою ефективної держави є якісне обслуговування громадян. Держава надає певний набір послуг, який гарантує людині безпечне й достойне життя. Відповідно до проекту
розвитку держава виробляє середньострокові та довгострокові
пріоритети розвитку соціальної та культурної сфери. Національна
безпека – це стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства та держави, суспільних цінностей від зовнішніх
та внутрішніх загроз. Ефективна держава своїм пріоритетом вважає захист людини, її приватного життя, здоров’я, свободи. Якщо
людина перебуває у безпеці, відповідно, у безпеці є і суспільство,
і держава. Принципами організації державного сектору системи
національної безпеки є громадянський демократичний контроль
над діяльністю військової організації держави, організаційний та
нормативно-правовий розподіл функцій вищого політичного
керівництва від оперативно-виконавчих, стратегічне мислення та
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посилення аналітичної складової у роботі органів, що відповідають за національну безпеку.
Для того, щоб стати ефективною, держава має бути раціонально побудована й спиратися на професійний корпус державних
службовців. Національна держава змушена постійно адаптуватися
до нових реалій, одночасно намагаючись зберегти власні традиційні функції та прерогативи. Визначальним стає якість законодавства та чітко організований процес законотворчості. Законодавство
має бути логічним, зрозумілим та системним. Прийняття нормативних актів повинно супроводжуватися гармонізацією всього
законодавства.
Отже, на наш погляд, національна держава збереже свій інституційний стан, проте лише за умов еволюції в нову форму політичної організації суспільства, яка буде відповідати конструкції
глобального політичного порядку – ефективну державу.
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Юрій Шайгородський

РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
У СТАНОВЛЕННІ НОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
У статті досліджується роль громадянського суспільства у
становленні нової політичної реальності, що постала в Україні
після подій осені–зими 2014 року. Акцентується увага на суперечностях сучасного етапу суспільного розвитку та небезпеках
спрощених підходів до розв’язання його нагальних проблем. Наголошується на необхідності докорінних політичних, економічних і
соціальних трансформацій, розробці й реалізації нової стратегії
розвитку та її суспільної легітимізації.
Ключові слова: демократія, громадянське суспільство, стратегія суспільного розвитку, політико-управлінська прокрастинація.
Shayhorodskyy Y. The role of civil society in the formation of a
new political reality. The role of civil society in the formation of a new
political reality that emerged in Ukraine after the events of the autumnwinter 2014 is examined in the article. The attention is accented on the
contradictions of the modern stage of social development and the
dangers of simplistic approaches to solve their urgent problems. The
necessity of fundamental political, economic and social transformations, development and implementation of the development strategy and
its social legitimization is stressed.
Keywords: democracy, civil society, the strategy of social
development, political and administrative procrastination.
Україна увійшла в нову фазу суспільного розвитку. Спрямованість і якість цього розвитку значною мірою залежатиме від
усвідомлення його мети і ступеня громадянської згуртованості для
її досягнення. Сутність, особливості, причини, характеристики та
наслідки нинішніх змін ще необхідно буде осягнути, осмислити,
проаналізувати і владі, і суспільству, і суспільствознавцям. Навіть
незважаючи на відсутність серйозних суперечностей оціночного й
сутнісного характеру щодо витоків і перебігу нинішніх подій, зробити це поки що вкрай складно. Річ у тім, що наукове осмислення,
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дослідження, опис і пояснення сьогочасних суспільно-політичних
перетворень є рефлексивним процесом. Відповідно, ми стикаємося
з принциповою теоретико-методологічною проблемою: як може
бути піддане рефлексії буття, якщо суб’єкт рефлексії безпосередньо включений до цього буття? Тож очевидною є проблема
опредметнення сучасних суспільно-політичних подій і перетворень, що ними викликані, добір, апробація й застосування відповідних дослідницьких методів. Особлива складність цієї ситуації
зумовлюється й тим, що політична наука є покликаною прогнозувати ймовірні соціальні та політичні процеси. І окреслюючи ці
тенденції розвитку, визначаючи пріоритети та конкретизуючи
небезпеки, науковці мали б корегувати вектори суспільно розвитку, оскільки саме ці вектори формують ціннісні настановлення і
конкретизують уявлення про майбутнє. У цьому сенсі, політична
наука покликана не лише пізнавати світ, а й перетворювати його
(теза К. Маркса [1]).
Перед українством постала нова політична реальність. У цій
реальності: повалення авторитарного режиму, що загруз у корупції,
користолюбстві, зрадництві, усвідомлення сили громадянського суспільства, героїзм і розчарування, переконання у правильності обраного шляху й усвідомлення його складності, осягнення «щирості»
«партнерських» стосунків і їх справжньої вартості. Саме тому лише
об’єктивна оцінка сучасного стану, осмислення можливостей і перспектив суспільного розвитку з урахуванням внутрішніх і зовнішніх
викликів може бути основою розробки й реалізації нової стратегії, її
суспільної легітимізації та досягнення мети.
Динамічні й, на жаль, трагічні події останнього часу в Україні
призвели до кардинальних суспільно-політичних змін, зумовили
виникнення складного вузла протиріч, розв’язання якого є нагальною потребою суспільного розвитку. Руйнуються стереотипи, переоцінюються цінності, смисли і практики, певним чином
корегується система вже звичних координат. Не можна стверджувати, що суспільні зміни, які ми спостерігаємо нині, були неочікуваними. Навпаки – їх прагнули люди. Про необхідність змін говорили на вулицях, про них ішлося й у дослідження політологів.
Можливі напрями і шляхи перетворень пропонували політики та
громадські діячі. Потреба кардинальних змін була зумовлена
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низкою факторів глобального, внутрішньо- і зовнішньополітичного характеру, зрештою – очікуваннями людей та й самою
логікою державного розвитку.
Період після 25 лютого 2010 року (дня інавгурації Президента
Віктора Януковича) був насичений знаковими для суспільно-політичного розвитку подіями – свідченнями посилення відповідних
тенденцій. Серед них варто виокремити ті, що стали ключовими в
різних сферах життєдіяльності й, багато в чому, визначили подальший перебіг подій.
– ледь не миттєве, після президентських виборів, формування
«слухняної» парламентської більшості й Кабінету Міністрів
України (із такою ж якісною характеристикою);
– скасування політичної реформи 2004 року, повернення до
президентсько-парламентської форми правління і наділення
Президента величезними повноваженнями;
– відмова від вступу до НАТО та продовження до 2042 року
угоди про перебування російського Чорноморського флоту в
Севастополі;
– реанімація змішаної (пропорційно-мажоритарної) системи
виборів до Верховної Ради України;
– перші в Україні (по суті – політичні) арешти й ув’язнення
колишніх урядовців – Юрія Луценка, Євгена Корнійчука, Георгія
Філіпчука, Богдана Данилишина, Юлії Тимошенко;
– бюрократичні ігри, замасковані під так звану «адміністративну реформу».
Варто визнати – ці події, здебільшого, залишалися поза увагою
більшості громадян. Із кількох причин: по-перше, політичні зміни,
як здавалося, відповідали декларованим під час президентських виборів «реформам» та прагненню «наведення порядку»; по-друге –
ці зміни відбувалися на тлі ще наявної політичної довіри новообраному главі держави; й, по-третє – вони були віддзеркаленням
рівня політичної культури значної кількості громадян, які не пов’язували зміни у політичній сфері, інституційні зміни із власним
життям, його рівнем.
Сподівання громадян і декларації можновладців досить швидко
вступили у протиріччя з дійсністю, основними ознаками якої були:
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перерозподіл власності через посилення існуючих і створення нових
впливових фінансово-економічних угруповань, зростання рівня
корупції, що охопила практично всі сфери життєдіяльності, стрімке
посилення матеріальної поляризації, узурпація влади.
Вочевидь, саме негативні тенденції у соціально-економічній
сфері – посилення економічного тиску, погіршення соціальних
умов на тлі стрімкого збагачення можновладців і їх сімей – викликали відповідну суспільну реакцію, й, водночас, – формування
нової якості громадянського суспільства:
– «податковий майдан», коли тисячі підприємців вийшли на
вулиці з вимогою скасувати ухвалений парламентом Податковий
кодекс, що передбачав ліквідацію спрощеної системи оподаткування;
– впровадження так званої пенсійної реформи;
– дискримінаційні зміни в системі соціального захисту чорнобильців, воїнів-інтернаціоналістів, дітей війни й інших верств
населення;
– акції народної непокори у районному центрі Врадіївка, у
Святошинському РВВС, зрештою – багатотисячні мітинги проти
свавілля міліції у десятках міст країни, у т. ч. в Одесі, Сімферополі,
Харкові, Запоріжжі;
– нечуване розграбування бюджетних коштів під час підготовки до проведення в Україні «Євро-2012».
Усе це – на тлі незбіжного руху України у світовому рейтингу
корумпованості – з 134 на 152 місце. Зневіра людей у владі й у
опозиції вивела на вуличні акції підприємців, колишніх воїнівінтернаціоналістів, чорнобильців, фермерів, студентів, науковців і
освітян. Зауважимо, ці протести відбувалися не під політичними, а,
передусім, – під соціальними гаслами.
Водночас, за часів президентства Віктора Януковича, чи не
вперше в Україні, масові протести спровокувала державна політика у гуманітарній сфері:
– протести студентів проти запропонованого Міністерством
освіти і науки України законопроекту про вищу освіту, за яким
скорочувалася кількість бюджетних місць і змінювалися умови
прийому до вищих навчальних закладів;
– протистояння довкола Закону «Про засади державної мовної
політики»;
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– протести проти цілеспрямованого переслідування владою
науковців – директора Центру досліджень визвольного руху та Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма
на Лонцького», що отримала назву «справа українських істориків».
Або ж – «справа українських соціологів» – коли вчену раду Інституту соціології НАН України майже в повному складі викликали
на допит до Служби Безпеки України.
Особливе місце, у суспільно-політичному сенсі, належить подіям, що пов’язані з євроінтеграційними процесами. Саме з європейським вектором чимало людей пов’язували досягнення відповідних стандартів суспільного розвитку, життєві плани (свої та
своїх дітей). Досягнення політичного консенсусу в України щодо
європейської інтеграції, а згодом – публічно не обґрунтована й
для більшості незрозуміла відмова від неї – була сприйнята як
загроза майбутньому.
Різноспрямованість інтересів суспільства та влади, безсоромна
корумпованість і збагачення можновладців, руйнування світлої
мрії у «європейське майбутнє» призвели до соціально-політичного
вибуху. Адже очевидно, що відмова від підписання Угоди про
Асоціацію між Україною та ЄС не була основною причиною, але –
основним приводом мирних протестів, і спрямовані вони були,
передусім, – проти соціальної політики влади. Очевидним є й те,
що можливості руху в напрямі євроінтеграції громадяни сприймали в першу чергу не як проблеми зовнішньої політики, а як
шлях розв’язання внутрішньополітичних проблем.
Прагнення європейської перспективи і протест проти політики
влади вивели на майдани десятків міст сотні тисяч громадян
країни. Вже 22 листопада мітинги проти призупинення підготовки
до підписання Угоди про асоціацію з ЄС відбулися у кількох
обласних (Чернівці, Суми, Вінниця, Харків, Донецьк) та районних
центрах України. Заходи проходили мирно, виключно з прапорами
України та Євросоюзу, без політичної символіки. Громада розраховувала на комунікацію, діалог як інструменти взаємодії із владою,
сподівалася бути почутою.
Масові мирні політичні протести в Україні, які розпочалися 21
листопада 2013 року, увійдуть в історію Української держави як
день започаткування нового єднання її громадян. Мільйони киян та
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мешканців інших регіонів країни вийшли на майдани й вулиці
своїх міст на підтримку європейського шляху розвитку, протестуючи проти корупції, свавілля органів влади, порушення прав
та свобод людини, вимагаючи утвердження принципів демократії,
реалізації в Україні проголошених Конституцією цінностей соціальної та правової держави, в якій свобода та гідність людини
будуть найвищими пріоритетами.
Мирною акція спротиву перестала бути 30 листопада, коли
влада застосувала інші – силові інструменти. Та ніч запустила
механізми ліквідації авторитарного режиму. Усвідомлення громадянами неспроможності (небажання) влади діяти в інтересах
суспільства призвели до розуміння необхідності радикальної зміни
самої влади, разом із інструментами, які вона застосовує для
«діалогу» з народом. Події зими 2013–2014 рр., які отримали назву
Революції Гідності, були революцією (у сенсі стрімких, радикальних, глибоких якісних змін) смислів.
Певний парадокс полягає у тому, що протестні акції, навіть
масові, допоки вони спрямовані лише на зміну (удосконалення)
інструментальних складових соціально-політичного управління, можуть свідчити якщо не про довіру, то про віру їх (акцій) учасників і
їх прихильників у спроможність влади провести ці зміни. («Податковий майдан», акції чорнобильців, воїнів-інтернаціоналістів, дітей
війни, протест проти впровадженням «пенсійної реформи» стосувалися, передусім, інструментальних чинників – змін окремих норм
податкового законодавства, принципів соціального забезпечення
тощо). Протестні акції, насправді, не містять вимог нових смислів, –
лише – удосконалення існуючої управлінської системи.
Соціальні революції відбуваються, коли більша частина суспільства не сприймає пропонованої правлячим класом моделі
майбутнього. Уявлення про належне, усвідомлення, з одного боку,
цілей соціального розвитку, з другого – неспроможності/небажання правлячого класу здійснити зміни існуючими засобами породжують радикальні дії, спрямовані на повалення системи. Революція – це боротьба із старими смислами заради нових.
У цьому сенсі, варто розуміти, що 21 листопада 2013 року на
столичний Майдан люди не прийшли «робити революцію». То був
початок мирної акції з вимогою до влади переглянути рішення, що
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безпосередньо стосувалося вектора суспільного розвитку. Протестний рух наповнився смислами. Більша частина суспільства
прагнула іншої моделі майбутнього, аніж пропонувалася правлячим класом. Зрештою, революції відбуваються не на Майданах.
Революції відбуваються у «головах», – у мисленні, у зміні оціночних суджень, у мотиваціях – через переоцінку цінностей,
усвідомлення мети, формування нової системи цінностей, смислів і
образів майбутнього.
Сучасні проблеми подолання кризи й зміни напрямів розвитку,
в його стратегічному вимірі, вимагають врахування комплексу
принципово нових, жорстко детермінованих обставин. Вони поєднують у собі, з одного боку, необхідність вирішення найнагальніших проблем (передовсім – військово-політичного, безпекового і
соціально-економічного характеру), зумовлених стрімкою зміною
суспільно-політичної ситуації; з другого – осмислення, усвідомлення й освоєння нової політичної реальності і, бодай на рівні
логіки, розуміння й конструювання майбутнього.
Свого часу, аналізуючи розвиток суспільних процесів, Пітирим
Сорокін та Роберт Мертон обґрунтували і увели до наукового обігу
поняття «соціального часу». Це – час, коли «народи будують свої
ери від певних визначних подій, що мають соціальні наслідки» [2].
Серед основних характеристик «соціального часу» – якість і закономірність. Саме вони детермінують майбутнє. Інакше кажучи, суспільний розвиток жорстко визначається стартовими умовами «соціального часу». Безумовно, для України відлік нового «соціального
часу» почався 1 грудня 1991 року. Але очевидним є й інше –
«визначна подія», сама по собі, не в змозі забезпечити «побудову
нової ери». Саме тому закономірними були прагнення людей «скорегувати» напрями розбудови держави доступними їм – протестними засобами у 2004 та 2013 роках.
У цьому сенсі, можна виокремити такі етапи новітньої історії
України, пов’язавши їх із президентськими каденціями:
– 1991 рік – початок «соціального часу», формування нових
смислів. «Період» Леоніда Кравчука. Становлення державних
інститутів;
– 1994–1999 рр. – період завершення (в цілому) державнополітичної інституалізації. Президентство Леоніда Кучми;
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– 1999–2004 рр. – період «нового Президента» Леоніда Кучми
– посилення впливу інститутів на громадянське суспільство,
спроба його підкорення, утвердження олігархії. Масові протести
2004 року за своїм характером були боротьбою за нові смисли,
формою суспільного протесту проти панування олігархічних груп;
– 2005–2010 рр. – період президентства Віктора Ющенка. Його
історичною місією мало б стати творення нових суспільних смислів. З одного боку, усвідомлено чи інтуїтивно, Віктор Ющенко
спрямував свою діяльність у цьому напрямі, звернувшись, передусім, до проблем ідентичності й історичної пам’яті. Та, на жаль,
обмежився цим першим кроком, не «конвертував» енергію історичного минулого у проекти майбутнього. З другого боку – протистояння гілок влади: усталені практики міцно поєднаних олігархії
й бюрократії призвели до, здавалося, тотальної зневіри суспільства
у власні сили, прагнення «сильної руки», «господарника», порядку
й соціальної захищеності.
– 2010–2014 рр. – президентський період Віктора Януковича.
Період свавілля влади, хабарників і корупціонерів, лицемірства
політиків, які загубилися у соціальному просторі і часі, а тому й не
були здатні слухати і чути свій народ, забезпечити розвиток держави і безпеку її громадян. Негативні тенденції, що посилювалися
протягом останніх років, не привернули уваги можновладців.
Залишали їх байдужими й прояви народного невдоволення. Влада
не усвідомлювала ступеня розвитку громадянського суспільства,
представники якого повстали до боротьби за власну гідність, за
право жити у вільній, європейській країні.
Серйозним випробуванням для нашої держави на цьому шляху
стала зовнішня агресія з боку «стратегічного партнера» – анексія
Російською Федерацією частини території нашої країни. Березень
2014 року увійде в історію міждержавних українсько-російських та
й загалом практики міжнародних відносин як час початку незворотних процесів руйнування відносно стійкої системи політичної і
безпекової рівноваги. Злам цієї системи, як основного набутку
минулого століття, стане головною подією початку століття ХХІ.
30 років необхідно було міжнародній спільноті для закріплення
політичних і територіальних підсумків Другої світової війни, погодження й запровадження принципів співіснування й співжиття [3].
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Майже чотири десятиліття міжнародне співтовариство прагнуло
жити за цими принципами. Головні з яких – визнання непорушності існуючих кордонів, територіальної цілісності й невтручання у
внутрішні справи інших держав. Навесні 2014 року Російською
Федерацією ці принципи були порушені, зруйновано існуючий
досі світовий порядок, а Україна, не з доброї волі й не за очікуваних обставин, стала ключовим геополітичним гравцем. Не
суб’єктом, а об’єктом нових політичних процесів.
Країна, яка добровільно відмовилася від третього у світі ядерного арсеналу, стала жертвою військової агресії. Світ постав перед
очевидним руйнуванням самих основ світової безпеки. Після
українського прецеденту подальше провадження політики нерозповсюдження ядерної зброї та забезпечення правомочності міжнародних договорів опиняються під загрозою. Імперські марення
керівництва Росії призвели до відкритої військової та інформаційної агресії проти української держави. Міф про «братні народи»
розбили прикладами автоматів і розтоптали армійськими чоботами. Агресор продемонстрував власне розуміння «стратегії
добросусідства», яка є нічим іншим, як порушенням міжнародних
договорів і статуту ООН, намаганням зруйнувати територіальну
цілісність та політичну незалежність України за допомогою зброї.
Протягом усієї історії незалежності в України не було
жодного міжнаціонального конфлікту. Не було таких конфліктів і
в Криму. Саме тому рішення політичного керівництва Росії та її
державних органів є порушенням міжнародних договорів, а військові дії Збройних сил РФ на території АР Крим – актом неспровокованої агресії щодо суверенної держави. Керуючись імперськими амбіціями, Росія прагне зберегти Україну в сфері власного
геополітичного впливу; ослабити її державницький, економічний
і культурний потенціал; «знищити в зародку всякий революційних рух на пострадянському просторі: скомпрометувати, виставити деструктивними й антисоціальними будь-які громадянські
дії проти авторитаризму, будь-які зусилля, спрямовані на
побудову демократичної та правової держави» [4].
Багаторічна бездіяльність і корумпованість української влади,
байдужість політиків до суспільних перетворень призвели до того,
що Україна виявилася неготовою до відсічі російської агресії. Але,
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якщо брутальні порушення українською владою прав своїх громадян розбудили гідність українців, то російське вторгнення –
їхній патріотизм. Україна не хоче війни з російським народом, але
змушена захищати суверенітет і територіальну цілісність своєї
держави, а довіра до російської політики, щонайменше нинішніми
поколіннями українців, – втрачена назавжди.
Очевидно, що не всі жителі Криму зрозуміли Майдан. Але й ті,
хто взяв на себе політичну відповідальність за реалізацію його ідей,
не подбали про необхідність пошуку спільної мови з усіма громадянами своєї країни. Спрямованими на дестабілізацію ситуації в
країні за умов, що склалися, виглядають і окремі парламентські
рішення. Наприклад, ініціатива депутатів І. Єремєєва й С. Івахіва (23
лютого 2014 р. підтримана голосами 232 парламентарів) про скасування Закону України «Про засади державної мовної політики».
Навряд чи в нинішній ситуації це питання було першочерговим. 25
лютого народні депутати від ВО «Свобода» О. Сиротюк і Е. Леонов
зареєстрували проект Постанови Верховної Ради України про
розпуск Верховної Ради АР Крим. (Щоправда, 27 січня 2014 р.
Президія Верховної Ради Криму ухвалила рішення про заборону на
території автономної республіки діяльності та символіки ВО «Свобода» [5], вбачаючи у ній «загрозу національній злагоді, громадській
безпеці і правопорядку». Але, очевидно, не партійними, а державницькими інтересами керувалися народні депутати-«свободівці»,
ініціюючи проект відповідної постанови Верховної Ради України...).
Варто зауважити, що ніяких сепаратистських дій з боку парламенту
Криму на той час не було, але ініціатива такого проекту збурила
кримчан [6]. Крім того, згідно з Конституцією України, для прийняття парламентом такого рішення необхідним був відповідний
висновок Конституційного Суду. Передбачливо неоднозначно була
сприйнята мешканцями Криму і Південного Сходу й реєстрація
проекту Постанови Верховної Ради України «Про подолання наслідків радянської окупації України».
Поряд із зовнішнім викликом, яким є анексія частини території країни, перед державою постають інші – внутрішньополітичного характеру. У визначенні основних шляхів їх подолання одностайності нової влади і суспільства поки що немає. Суспільство,
через осмислення належного і прагнення соціально справедливого,
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– змінилося, а політичні практики, навіть на рівні артикуляції візії
шляхів подолання сучасної кризи, наразі, – ні.
Варто врахувати, що євромайдан здебільшого привів до влади
політиків з певним (і не завжди позитивним) управлінським досвідом, набутим, зокрема, й у період після майдану «помаранчевого».
Висновки із прорахунків того періоду мають зробити і нова влада, і
громадянське суспільство. Адже переважна більшість декларованих
раніше та навіть започаткованих реформ не стали консолідуючим
фактором суспільного розвитку, ефективним інструментом позитивних змін. Частіше вони залишалися у вигляді проголошених, але
не реалізованих проектів, планів, концепцій, затверджених, але не
виконаних рішень. Головною перепоною на шляху українських
реформ, на наш погляд, був здебільшого не зовнішньо-, а внутрішньополітичний фактор. Серед його основних ознак: неконсолідованість еліт, корумпованість, перманентна, нецивілізована (багато
в чому – аморальна) боротьба фінансово-економічних і політичних
кланів за владу, споживацьке ставлення до володіння нею. В результаті Україна отримала «власну» – недосконалу й суперечливу –
«політику перетворень» як результат багаторіччя спроб і помилок.
За відсутності чітко артикульованої й формалізованої стратегії
суспільного розвитку вони набули ознак «хронічних» і, навіть, –
провідних тенденцій.
Сучасний стан суспільного розвитку досить часто порівнюють
із новим етапом боротьби за незалежність. Багато в чому – справедливі порівняння. У цьому сенсі вкрай важливим є подолання
прорахунків етапу минулого. Адже зі здобуттям незалежності, перед державою також стояли проблеми, вирішення яких потребувало врахування комплексу принципово нових, жорстко детермінованих обставин. Вони поєднували, з одного боку, необхідність
розв’язання невідкладних соціально-економічних проблем, зумовлених зміною суспільно-політичного ладу, з другого – усвідомлення й освоєння нового політичного простору і, бодай на рівні
логіки, розуміння й конструювання майбутнього.
Усвідомлення необхідності кардинальних змін має спонукати
до об’єднання зусиль нової влади і громадянського суспільства для
узгодженого і спільного подолання проблем сучасного етапу державотворення. Україна отримала «революцію знизу». Водночас,
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революційні події мали переважно «рефлексивний» характер:
відмова влади від підписання Угоди про асоціацію з ЄС – масові
громадські протести – силове придушення – масовий спротив –
утеча Президента. Здавалося б, основна перешкода на шляху до
підписання Угоди подолана. Разом із тим, виникла інша – ключова
проблема революції. Проблема влади. Ні політична опозиція, ні її
лідери не були готовими до неї. Отримавши владу із рук революційного народу, вони виявилися, поки що, не готовими й до кардинальних рішень щодо реформування старої політико-управлінської
системи, – до революції зверху.
Громадяни, громадянське суспільство довели, що вони готові
бути партнерами для політиків і нової влади, готові до спільних
дій із подолання сьогоденної кризи. І хоча енергія Майдану розрахована не на місяці, а на роки, суспільство не готове чекати.
Суспільство прагне швидких змін і хоче бачити, що влада
здійснює реальні кроки на цьому шляху. Суспільству потрібні
аргументи щодо необхідності й правильності рішень, орієнтири у
вигляді результатів.
Відсутність чіткої артикуляції стратегічного бачення реформ, їх
змісту, основних напрямів і принципів дезорієнтують громадськість,
створюють небезпечні передумови для різновекторності енергії суспільства. Держава і її органи управління здебільшого виявилися
неготовими до ефективних дій за нових умов, а суспільне єднання
поки що не сприймається владою як ефективний «інструментальний» ресурс. Натомість суспільство (через громадські інститути і неінституційні об’єднання, єдність оцінок, готовність до спільних дій)
такий ресурс створило. Вкотре конкретними діями випробовується
«на міцність» стара система управління і новий механізм –
громадської участі у ньому.
Революцію неможливо завершити, не вирішивши основних суперечностей, які її спричинили. Саме тому перетворення енергії
суспільного єднання, очікування кардинальних змін і готовності до
самопожертви задля їх досягнення мають бути конвертованими у
реальні дії, спрямовані на розв’язання ключових проблем. У революційні часи слова, гасла і обіцянки вимагають прийняття швидких і
конкретних рішень, ефективної їх реалізації і незабарної результативності. У цьому сенсі серед небезпечних тенденцій, досі прита147

0ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ

Âèïóñê 3(71)

манних вітчизняній управлінській еліті, – політико-управлінська
прокрастинація. Подолання синдрому політико-управлінської прокрастинації (відкладання (уникання) прийняття й реалізації важливих
політичних і управлінський рішень [7]), на наш погляд, одне з першочергових завдань. Це явище (прокрастинації) найчастіше зумовлюється неготовністю суб’єкта, котрий має прийняти таке рішення,
взяти на себе відповідальність за його наслідки. Серед основних ознак
прокрастинації – прагнення відкладання прийняття рішень або затягування виконання завдань, схильність до перекладання своєї відповідальності на інших. Прокрастинатори працюють хаотично, без
плану або лише за умови невідкладності.
В українських умовах причиною політичної прокрастинації є
автаркія владних еліт, котрі розглядають суспільство лише як
ресурс для забезпечення власного майнового та владного статусу;
однак не сприймають себе як частину суспільства, відповідно – не
пов’язують позитивні суспільні перетворення із власним благом.
Саме тому політична еліта, яка вражена автаркією, може паразитувати на суспільній стагнації, відкладаючи істотні суспільні перетворення, оскільки їх здійснення може зумовити втрату владних
позицій. Ще донедавна вихід із цієї ситуації владні еліти України
знаходили в маніпулюванні суспільною думкою, посиленні патерналістських настроїв і загостренні фундаментальних суспільних
протиріч (мовних, релігійних, регіональних, етнічних тощо).
Подолання політико-управлінської прокрастинації, за умов нової політичної реальності, стає принципово важливою суспільнополітичною, світоглядною проблемою. Прокрастинація – серед тих
небезпек, що можуть спричинити невдачі сучасного етапу трансформації через неузгодженість, непослідовність і хаотичність політики змін. А непослідовність і хаотичність зумовлена, передусім,
відсутністю чіткої стратегії розвитку. Чіткого окреслення європейського її вектора, за нинішніх умов, замало. Необхідною і нагальною проблемою сучасного етапу державотворення стає розробка стратегії суспільного розвитку.
Як і нинішні, колишні «молоді» українські управлінці вимушені
були оперативно розв’язувати найгостріші проблеми соціально-економічного характеру, найактуальніші питання збереження соціуму й
забезпечення його рівноваги. Разом з тим, інше – ключове (на етапі
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становлення української держави) завдання – розробка стратегії
державного розвитку – відкладалося. Проблему подолання «результатів» того відтермінування Україна вимушена розв’язувати
нині – 23 роки потому.
У нашому розумінні, стратегія суспільного розвитку це –
світоглядно обумовлена сукупність поглядів, оцінок та принципів,
які визначають загальне бачення шляхів розвитку; достатньо абстрактний, довгостроковий, максимально загальний (недеталізований), послідовний, конструктивний, раціональний, підкріплений
ідеологією, стійкий до невизначеності умов середовища план досягнення успіху. Реалізація такого плану передбачає забезпечення
перетворення абстрактного у конкретне через деталізацію, пошук і
апробацію засобів, постійний моніторинг, аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на зміст, його коригування тощо. Виходячи із цих уявлень, виокремимо, щонайменше, три сутнісні
ознаки стратегії суспільного розвитку.
1. Стратегія – найзагальніша світоглядна раціональна картина
(уявлення) майбутнього та загальний вектор його досягнення.
2. Стратегія – своєрідна матриця, що містить сукупність віри,
переконань, цінностей і, водночас, – засобів й інструментів досягнення мети.
3. Стратегія – легітимований загальновизнаний і загальноприйнятний зразок («нормативний» шаблон) для вирішення
поточних завдань, їх відповідності стратегічній меті.
Іншими словами, стратегія суспільного розвитку – це своєрідна
надідея, амбітний план-проект майбутнього, пов’язаний із оцінкою
сьогоднішніх (стартових) позицій, потенціалу, можливостей, ресурсів і загроз. Це план, пов’язаний із прогнозом стратегії розвитку
інших країн і співвіднесення з їх стратегічними цілями. Нарешті,
стратегія – це передбачення шляхів глобального розвитку, цивілізаційного поступу і нашого місця в ньому. Коли йдеться про стратегію, йдеться, передусім, про майбутнє. Багато в чому – ірраціональне, багато в чому – міфологічне, оскільки стратегія – не лише
ідеальна форма для проектування майбутнього, але й – актуальна
діяльність – наповнена змістом. Наявність універсальної ідеї
(надідеї) – фундаментальна і ключова складова державної стратегії
розвитку. Вона має бути, з одного боку, простою і зрозумілою, з
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другого – «символічною» й у свідомості людей безпосередньо
пов’язаною із «соціальним часом». Як, наприклад, ідея свободи і
демократії для Сполучених Штатів Америки, або ж – ідея
справедливості, рівності й братерства для колишнього Радянського
Союзу, але не «ідея» виправдання існуючого стану речей.
Проектування майбутнього – аксіологічне явище – й можливе
лише на певній світоглядній ідеології, на певній системі цінностей.
Стратегія має не просто орієнтуватися на перспективу, але й мати
ясні цілі, спиратися на моральні норми, конкретні цінності, формувати відповідні ідентичності, як інструменти саморозвитку. Рух
країни у європейському напрямі створює сприятливі передумови
для інтеграції у ціннісний, етичний простір Європи. Разом з тим,
стратегування – це проектування образу країни, проектування
майбутнього й її місця в ньому.
Очевидно, що розробка стратегії суспільного розвитку
ускладнюється впливом низки несприятливих, хоча й об’єктивних,
факторів: зовнішня агресія і необхідність концентрації сил на її
подоланні, брак можливостей швидкого й ефективного вирішення
економічних, фінансових, соціальних питань тощо. Разом з тим,
країна отримала чи не найважливіший ресурс державотворення –
консолідоване, мобілізоване на досягнення мети суспільство.
Для розробки і реалізації стратегії необхідно створювати певні
групи інтересів. Чи не вперше в сучасній історії суспільного розвитку роль такої «групи» може відіграти саме громадянське
суспільство. Без стратегічного мислення в політиці і в державному
управлінні, без усвідомлення нових смислів (як сукупності цінностей, корегування потреб, нових вимірів проективної діяльності,
означення мети і підпорядкованості засобів її досягненню) навіть
таке бажане підписання Угоди про Асоціацію з ЄС може залишитися лише «заявкою» на реалізацію нашою країною свого стратегічного вибору.
Невідворотно перед суспільством постануть нові виклики,
пов’язані із внутрішньополітичними процесами і зовнішньополітичними загрозами, пошуком шляхів загальнонаціональної консолідації, подолання політичного спротиву. Разом з тим, без об’єктивного погляду на суспільно-політичну дійсність, без чіткого
усвідомлення образу майбутнього і визначення ефективних шляхів
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суспільної консолідації, які уможливлять досягнення поставлених
цілей, наша держава, наше суспільство і всі ми приречені на
нескінченність спроб і помилок. Ту нескінченність, яку А. Камю
порівняв із карою Сізіфа і відчуттям абсурду, що не покидає
міфічного героя [8]. В українському ж випадку ця нескінченність –
це повторюваність революцій і контрреволюцій, романтичних
спроб змінити життя тут і негайно, та, на жаль, кривавих розплат
за політичні помилки. Саме тому лише об’єктивна оцінка сучасного суспільного стану, осмислення ціннісних основ його розвитку, сутності протиріч, можливостей і перспектив їх подолання
із урахуванням внутрішніх і зовнішніх викликів може бути основою розробки й реалізації нової стратегії розвитку та її
суспільної легітимізації.
В основі суспільного розвитку суверенної і демократичної
країни є внутрішня соціально-політична інтеграція, а її результатом і, водночас, засобом суспільного поступу, одним із механізмів
зміцнення державного суверенітету – формування сучасної
політичної нації. Нині Україна стоїть перед необхідністю докорінних політичних, економічних і соціальних трансформацій. Процес
формування заснованого на демократичних принципах громадянського суспільства дається нелегко. Однак український народ
вистояв у боротьбі за власну гідність. Зіткнувшись з випробуваннями, він усвідомив свою силу і здатність самостійно творити
історію – історію багатонаціональної, багатоконфесійної, але
толерантної, миролюбної європейської країни.
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОЇ
ВЗАЄМОДІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Проаналізовано зарубіжний досвід залучення громадян,
неурядових організацій до формування та реалізації державної
політики. Запропоновано низку відповідних стратегічних пріоритетів та першочергових заходів для розвитку державно-громадської взаємодії в Україні.
Ключові слова: громадянське суспільство, органи влади,
державна політика, неурядові організації, громадський контроль.
Кornievsky O. Strategic priorities of institutional support of statepublic interaction in modern Ukraine. Foreign experience of bringing
in of citizens, non government organizations to forming and realization
of public policy is analyzed. The row of corresponding strategic
priorities and primary events for development of cooperation between
the state and public in Ukraine is offered.
Keywords: civil society, government bodies, public policy, non
government organizations, public inspection.
Надзвичайне загострення соціально-політичної ситуації в Україні багато в чому стало наслідком системної кризи у відносинах
між державою та громадянським суспільством, зумовленої, з-по152
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між іншого: недостатністю наявних форм і засобів суспільного
діалогу та державно-громадської взаємодії; фактичним відстороненням громадян від вироблення, прийняття і контролю за
виконанням політичних рішень, зокрема, тих, які безпосередньо
стосуються інтересів значущих соціальних груп; закритістю влади
від суспільства, відсутністю ефективних практик у сфері зв’язків із
громадськістю; ігноруванням державою потреб громадянського
суспільства, підміною реальної співпраці з ним, підтримкою обмеженого кола «кишенькових» структур.
Відповідно, максимальне врахування соціальних інтересів та
запитів у практичній діяльності владних інстанцій, створення
дієвих механізмів комунікації та взаємодії між громадськістю і
владою стало однією з основних вимог учасників масових громадських акцій. Отже, український правлячий клас мусить нарешті
«почути» громадян та під їхнім контролем розробити й почати
втілювати новий політичний курс – таким був лейтмотив масових
протестів.
Відмова від застарілих схем «ручного» керування країною передбачає насамперед пошук ефективних правових моделей та
організаційних форм забезпечення участі інституцій громадянського суспільства (далі – ІГС), громадськості загалом у виробленні
державної політики.
Понад те, останнім часом вибух суспільної активності починає
стихійно конвертуватися у різноманітні формальні та неформальні
механізми державно-громадської взаємодії. Так, на думку виконавчого директора Міжнародного фонду «Відродження» Євгена
Бистрицького, спостерігається певний розподіл сфер впливу та
діяльності серед різних категорій активістів Майдану: групи, що
сформувалися під час вуличних подій, інтегруються з органами
державної влади, відповідальними за безпеку, або принаймні намагаються справляти на них вплив; неурядові громадські організації
залучаються до моніторингу діяльності представників влади й
забезпечують боротьбу з корупцією; дослідницькі та експертні
центри розробляють державну політику й відіграють роль у
проведенні правових змін та політики порозуміння й діалогу [1].
Тобто, громадськість і влада вже активно шукають «точки дотику»
та можливості співпраці, не чекаючи на давно назрілі системні
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перетворення у цій сфері. Все це актуалізує розв’язання таких
дослідницьких завдань:
– оптимізація наявних структур та механізмів громадянської
участі та державно-громадської взаємодії відповідно до нової суспільно-політичної ситуації та вимог організованої громадськості;
– практична інституціоналізація та організаційно-правове
оформлення громадянських ініціатив, озвучених у ході масових
протестних акцій.
Метою статті є визначення, за результатами аналізу, резонансних громадянських ініціатив, стратегічних пріоритетів інституціонального забезпечення державно-громадської взаємодії в сучасній
Україні.
У процесі реалізації права громадян на участь в управлінні
державними справами найважливішими є питання правового забезпечення підстав та порядку проведення консультацій із громадськістю для прийняття нормативно-правових актів та інших суспільно важливих рішень. Зважаючи на брак демократичних традицій та
відповідної політичної культури в Україні, саме інструментами
законодавчого регулювання можна стимулювати органи влади до
належного проведення публічних консультацій.
Однак на сьогодні вітчизняна нормативна база у цій сфері містить низку проблемних нюансів. Так, на думку фахівців Інституту
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, чинний Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (затверджений Постановою
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996), поперше, штучно звужує коло суб’єктів нормотворчої ініціативи
(наприклад, щодо органів місцевого самоврядування цей урядовий
акт має лише рекомендаційний характер); по-друге, не стосується
Президента України та інших інституцій, які не належать до
органів виконавчої влади; по-третє, не передбачає юридичних наслідків за непроведення або неналежне проведення консультацій,
оскільки цей документ не має сили закону.
Крім цього, важливим організаційним недоліком наявної практики проведення консультацій є те, що на громадське обговорення
виносяться проекти нормативних актів, тобто складні юридичні
тексти. Натомість, у багатьох західних країнах використовуються
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спеціальні консультаційні документи/документи політики: «зелені
книги» та «білі книги», де проблема і способи її розв’язання описані у більш стислій та доступній формі [2, с. 52–56]. Представники українських ІГС також вказують на декларативний характер
вітчизняного законодавства у сфері забезпечення публічності
владної діяльності, відзначаючи відсутність процедур залучення
громадськості, яких не можна було б уникнути, та імперативної
обумовленості врахування можновладцями громадської думки у
той чи той спосіб [3, с. 73–74].
Зважаючи на зазначені недоліки, а також задля чіткого правового врегулювання інституту громадської консультації загалом,
фахівці вважають за потрібне ухвалити окремий закон про консультації з громадськістю або ухвалити вже зареєстрований Закон
«Про нормативно-правові акти» з відповідним розділом (публічні
консультації) [2, с. 61].
У контексті останніх подій в Україні привертає увагу позитивний досвід країн Європи, де віднедавна помітно поширилася практика залучення ІГС до процесу вироблення політики національної
безпеки через різні механізми консультування (консультації з широким колом громадськості та консультації уряду чи органів влади з
певною «групою інтересів», які ще отримали назву «обмежених
консультацій»), що відкриває нові можливості для гарантування
безпеки й добробуту громадян, протидії корупції, спонукає органи
влади до адекватнішого реагування на потреби суспільства, врахування інтересів різних соціальних груп. «Обмежена консультація» є
досить корисною на ранніх етапах розгляду проблем у контексті
виявлення додаткових можливостей та отримання необхідної інформації, що може слугувати розвитку та вдосконаленню політики
уряду (органів влади). Консультації з широким колом громадськості
організовуються на пізнішому етапі, коли уряд (чи орган влади) вже
виконав певний обсяг роботи й зупинився на реалізації одного з
попередньо запропонованих варіантів програми дій. Більшість консультацій між органами влади та ІГС проводиться в межах
конкретних сфер політики: освіта, охорона здоров’я, економічний
розвиток тощо. Задля забезпечення високого рівня проведення
консультацій Європейська Комісія розробила мінімальні стандарти,
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які передбачають чіткість змісту інформації, адекватність методів
поширення інформації характерові цільової аудиторії, чітке додержання часових рамок, зворотний зв’язок, надання можливості усім
зацікавленим сторонам висловити свої позиції. У Великій Британії
залученню недержавних акторів до процесу підготовки та прийняття
державних рішень служить система «кванго», яка діє на всіх рівнях
влади і є важливою з’єднувальною ланкою між ІГС, бізнесовими
структурами та органами державної влади. Крім представників міністерств і відомств, до цієї системи входять представники бізнесових
організацій, окремих фірм, особи, делеговані до неї комерційними
організаціями, провідні експерти. Загальна кількість «кванго» у
Великій Британії сягає 800. Здебільшого вони виконують консультативні функції. Діяльність значної частини «кванго» спрямована на
вирішення управлінських завдань.
Країни, де демократичні традиції є менш сталими, за необхідностей, потребують додаткових нормативних гарантій додержання
стандартів належного залучення громадськості до процесу вироблення державної політики. Зокрема, в таких країнах, як Естонія
та Хорватія, відповідні питання регулюються спеціальними кодексами. Позитивну динаміку громадської участі на найвищому,
парламентському, рівні демонструє Угорщина завдяки ухваленню
досить ефективного закону про лобіювання [4, с. 32–33].
Вагомим аргументом на користь негайного законодавчого закріплення обов’язковості публічного розгляду проектів державних
рішень є й непоодинокі прецеденти ухвалення вельми дискусійних
політичних актів без належного громадського обговорення. Такими
були Харківські угоди 2010 р. щодо умов базування російського
Чорноморського флоту на території України, закони 2012 р. про
мовну політику та про всеукраїнський референдум тощо. Останнім і
надзвичайно резонансним прикладом такого підходу стало ухвалення Верховною Радою України так званих «антипротестних»
(«диктаторських») законів 16 січня 2014 р., що спричинило стрімку
ескалацію громадянського протистояння в Україні. Не випадково
надалі у протестному порядку денному з’явився пункт про необхідність утворення при кожному органі влади (від сільради до
парламенту) структур громадського контролю, наділених правом
оскаржувати та, навіть, ветувати владні рішення [5].
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Порядок здійснення громадського контролю за діяльністю органів влади також потребує нормативного закріплення. До ухвалення відповідного профільного закону питання контролю за владою з боку громадськості найтіснішим чином пов’язане із наявністю спеціалізованих інституцій – колегій міністерств та громадських рад при інших органах виконавчої влади. Для забезпечення
дієвості цих органів варто внести зміни до Закону України «Про
центральні органи виконавчої влади України», які, з одного боку,
надавали б функціонуванню громадських консультативно-дорадчих структур усталеного та регулярного характеру; з іншого –
давали б керівництву державних органів ширші можливості для
залучення до складу таких структур компетентних у тій чи тій
галузі фахівців [6].
Важливим є й те, що на сьогодні однією з основних характеристик взаємодії держави і громадянського суспільства стала поширена в демократичних країнах традиція створення при парламентах та урядах, інших органах влади громадських рад і комісій,
які виконують функції громадської експертизи та громадського
контролю за діяльністю державних органів, зокрема, у сферах
надання адміністративних та соціальних послуг, захисту прав
споживачів, у разі порушення прав та обмеження законних інтересів людей. Особливої уваги заслуговує: практика запровадження в Німеччині на комунальному та земельному рівнях механізмів
забезпечення реалізації громадських законодавчих ініціатив через
подання петицій, проведення плебісцитів; досвід функціонування
в США на усіх територіальних рівнях громадських рад (громадських дорадчих комітетів) та спеціалізованих комісій, проведення
громадських слухань, форумів, рішення яких є обов’язковими для
реагування з боку органів державної влади. Право громадської
законодавчої ініціативи включено до усіх комунальних статутів
адміністративних одиниць Німеччини. Чітко була визначена в
них тематика ініціатив, кількісна підтримка з боку громадян висунутих петицій та форми втілення прийнятих рішень місцевими
органами самоврядування. Прикладом постійно діючих в США
спеціалізованих комісій є комісії з планування, що функціонують
при більшості структур місцевого самоврядування. До складу
комісії входять члени міського законодавчого органу, представ157
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ники громадськості з-поміж співробітників державних установ,
екологічних, фінансових та освітніх організацій, комітетів з
питань нерухомості та інших структур. Кількість членів комісії
перевищує чисельність представників міської влади. Комісії з
планування розглядають пропозиції щодо поліпшення стану міського господарства, подають рекомендації мерові міста та міському законодавчому органу стосовно запропонованих до здійснення
проектів розвитку міста.
Корисним для України може бути й урахування інших аспектів
європейського досвіду впровадження громадського контролю за
діяльністю органів державної влади, зокрема, запровадження інституту місцевих уповноважених з прав людини, посад місцевих та регіональних омбудсменів, що дасть змогу уникнути занадто тривалих і
дорогих судових процедур, скоротити їхню кількість та відстань між
громадянами та органами державної влади, сприятиме захистові прав
громадян, врахуванню їхніх нагальних потреб, забезпеченню прозорості та ефективності державного управління загалом.
Вирішуючи питання запровадження ефективних постійно
діючих механізмів співпраці органів державної влади та ІГС у
сфері вироблення державної політики, доцільно було б ґрунтовно
проаналізувати й зарубіжну практику впровадження механізмів
безпосереднього впливу організованої громадськості на політику
держави, яка характеризується діяльністю спеціально створених з
цією метою громадських структур на загальнонаціональному рівні.
Так, у Чехії взаємодіють Громадський форум Чехії та Рада уряду
Чеської Республіки з питань діяльності неурядових неприбуткових
організацій. В Естонії створено державно-громадський спільний
комітет з моніторингу виконання концепції розвитку громадянського суспільства (50% представників – від міністерств, 50% – від
неурядових організацій), яка була обговорена в усіх регіонах і
схвалена Генеральною асамблеєю громадських організацій Естонії.
Комітет спочатку діяв як виконавчий орган, згодом – як дорадчий
орган при Міністерстві регіонального розвитку.
Загалом, сучасний стан взаємодії соціальних рухів, груп інтересів та громадських організацій у державах трансформаційного
типу показово характеризує становлення нових організаційних
форм колективних дій (громадянські форуми, конгреси, координа158
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ційні об’єднання, асоціації, громадські ради на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях тощо), що певним чином
послуговує формуванню нових демократичних структур (громадські палати, центри громадських ініціатив, центри соціального
партнерства тощо).
Один із варіантів залучення української громадськості та громадських об’єднань до вироблення державної політики вбачається
нами у створенні всеукраїнської громадської ради як загальнонаціональної державно-громадської структури з постійно діючим апаратом, фінансуванням за рахунок державного бюджету й за активної
взаємодії з Громадською асамблеєю України (ГАУ) як представницького органу громадських об’єднань. Таким чином, запропонована
нами структура як виконавчий орган ГАУ здійснювала б організаційний супровід доведення до вищих органів влади розроблених в
рамках громадської законодавчої ініціативи проектів законів,
прийнятих регіональними осередками ГАУ резолюцій стосовно дій
влади. Важливим є спрямованість такої ради на здійснення контролю та оцінки державних програм, проектів та рішень, створення
системи моніторингу громадської думки з питань ефективності
державної політики.
Організаційним осередком розбудови схожого формату державно-громадської співпраці в Україні може бути Координаційна
рада з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України.
Поряд із інституційно-правовим забезпеченням громадської
участі необхідною умовою адекватного залучення громадськості у
державотворчі процеси слід вважати матеріально-фінансове зміцнення неурядового сектору. Небезпека сьогоднішньої ситуації у цій
сфері полягає в тому, що багато українських громадських організацій, а надто – стихійних громадських ініціатив, фактично позбавлені
можливості претендувати на бюджетне фінансування – та й на будьяке державне сприяння взагалі – на засадах чесної конкуренції.
Такий стан справ, з-поміж іншого, є наслідком дотеперішньої відсутності відповідного законодавчого забезпечення надання такого
сприяння. Це робить їх цілком залежними від зарубіжних грантодавців, абсолютна більшість яких діє в інтересах своїх національних
урядів або транснаціональних корпорацій. Перебуваючи фактично
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на утриманні у іноземних спонсорів, вітчизняні ІГС змушені наслідувати їхні цілі, які не завжди узгоджуються з національними
інтересами та соціальною специфікою України.
Водночас, у цивілізованому світі загальновизнано, що питання державного фінансування неурядових організацій є значною і
невід’ємною частиною зусиль, спрямованих на концептуалізацію,
раціоналізацію та загальну організацію відносин між урядом та
неурядовими організаціями. Таким чином, постає потреба у створенні централізованої державної системи з акумулювання коштів
та інших необхідних ресурсів для підтримки ІГС та неформальних громадських ініціатив. Важливо, що ефективність таких
інституцій доведено зарубіжною практикою: у Хорватії така
система успішно діє навколо Національного фонду розвитку громадянського суспільства та Ради з розвитку громадянського
суспільства [7, с. 436–437, 479]. Схожі структури, які надають
державні кошти у вигляді грантів на проекти громадським організаціям, існують в Угорщині (Національний громадянський фонд),
Естонії (Національний фонд громадянського суспільства) та
деяких інших країнах демократичного транзиту [4, с. 12–14].
Отже, на сьогодні стратегічними пріоритетами інституціонального забезпечення державно-громадської взаємодії в Україні
слід визнати такі:
– налагодження діалогу між органами державної влади та ІГС
задля спільного вироблення і реалізації політичних рішень на
загальнонаціональному та місцевому рівнях;
– зміцнення матеріально-фінансової бази громадського
сектору;
– викорінення корупційних схем взаємодії між органами влади
та неурядовими організаціями;
– створення умов для забезпечення конкурентності й прозорості надання державної підтримки ІГС, зменшення їхньої залежності від зовнішніх грантодавців;
– запровадження дієвої системи громадського контролю за
діяльністю всіх органів державної влади, включно з найвищими.
Відповідно, серед першочергових заходів із інституціонального розвитку громадянського суспільства в Україні та започаткування сучасного формату суспільного діалогу варто виділити такі:
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– законодавче врегулювання громадських консультацій, громадського контролю та лобістської діяльності;
– оптимізацію правового та організаційного поля функціонування громадських консультативно-дорадчих структур при органах
влади;
– створення Національного фонду сприяння розвитку громадянського суспільства;
– формування на базі Координаційної ради з питань розвитку
громадянського суспільства при Президентові України постійного
повноважного органу з узгодження інтересів та налагодження взаємодії між владою та громадськістю в усіх сферах життєдіяльності
суспільства.
Подальшого вивчення потребує також питання утворення спеціальних структур громадського контролю при органах державної
влади. Зокрема, одним із перших кроків на шляху до формування
цілісної системи громадського контролю могло б стати створення
повноважної контрольної інстанції при Кабінетові Міністрів
України. Такий орган мав би здійснювати комплексну оцінку та експертизу політичних рішень з урахуванням інтересів усіх зацікавлених суспільних груп та/або громадськості загалом. Його особливий
статус у системі органів влади передбачатиме наявність таких характеристик: певної організаційно-правової форми; певної структурної
відокремленості, порядку утворення, діяльності, реорганізації, ліквідації; зовнішньої відокремленості, що визначатиметься наявністю
системоутворюючих ознак – юридично відокремленого і закріпленого майна, самостійного балансу, статутних документів та ін.;
державно-владних повноважень, визначених відповідним нормативним актом про цей орган.
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Євген Перегуда

ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ
ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ
ПОЛІТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ
Запровадження ефективних національних стратегій передбачає ціннісний консенсус політичних еліт. Зростання ролі стратегічного курсу України було пов’язане з переходом до інституційних
реформ на зламі ХХ–ХХІ ст. Відсутність ефективних стратегій
була викликана протистоянням політичних сил та радикальними
інституційними змінами після чергової зміни влади. Подальше
впровадження ефективних стратегій залежить від налагодження
діалогу еліт та демократизації політичної системи.
Ключові слова: стратегія, еліта, партія, політичний інститут, конфлікт, громадські організації, ефективність.
Pereguda Y. The political forces’ interaction as the factor of
national policy strategies’ formation. The implementation of effective
national strategies provides value consensus of political elites. The
increasing role of strategic course of Ukraine was connected with the
transition to institutional reforms at the turn of XX – XXI centuries.
The lack of effective strategies was connected with opposition of
political parties and radical institutional changes after the changes of
government. Further implementation of effective strategies depends
162

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

upon the dialogue of political elites and the democratization of
political system.
Keywords: strategy, elite, party, political institution, conflict,
NGOs, effectiveness.
Аналізуючи перспективи подолання політичної кризи в Україні, глава представництва Євросоюзу Я. Томбінський у березні
2014 р. зазначив, що Україні бракує довгострокової політики і що
влада має розробити макростратегії на десятки років, а не займатися мікромеджментом [17]. Отже, на думку європейської еліти,
кризовий характер розвитку української державності пов’язаний з
дефіцитом політичних стратегій. І хоча йшлося в першу чергу про
зовнішньополітичну стратегію, цей дефіцит стосується й внутрішньої політики, економіки, регіонального розвитку, соціальної
сфери. Таким чином, актуальною є проблема визначення стратегічного курсу розвитку України. Цей курс закріплюється в державних
документах, але пропозиції до нього формулюються політичними
силами та громадськістю, тому актуальним є формування політичних передумов розробки та реалізації держстратегій.
Питання стратегічного розвитку України та окремих сфер суспільного життя досліджували А. Гальчинський, В. Геєць, В. Горбатенко, В. Кремень, Ю. Левенець, М. Михальченко, Ф. Рудич та ін.
Орієнтири регіонального розвитку вивчали І. Курас, Т. Татаренко,
соціальної сфери – Е. Лібанова, держуправління – О. Дем’янчук,
В. Ребкало, В. Тертичка, етнонаціональної сфери – І. Кресіна,
О. Майборода тощо. Окремі праці науковців (П. Мироненка, В. Сергєєва) присвячені політичним стратегіям як явищу.
Але характер розвитку Української держави свідчить, що,
попри суттєві наукові досягнення, проблема формування та реалізації національних стратегій залишається актуальною. Не можна
сказати, що держава та політичні сили не займалися питаннями
стратегічних орієнтирів розвитку України, але їх, в цілому, зосередженість на короткострокових цілях, різкі зміни курсу після
чергових змін влади демонструють неефективність декларованих
стратегій, відсутність умов для їх реалізації. Метою статті є аналіз
розвитку соціально-політичних передумов формування та реалі163
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зації національних політичних стратегій, взаємодії політичних сил
як чинника цього процесу.
Але спочатку проаналізуємо деякі теоретичні аспекти політичної стратегії як явища для з’ясування тих елементів, які дали б
змогу оцінити процес її формування та реалізації. Стратегію визначають як загальний план діяльності на тривалий час, як
оптимальний шлях досягнення довгострокових цілей. Згідно з
«Політичною енциклопедією», це вираз основної мети колективного політичного актора [6, c. 692].
Важливим питанням є співвідношення між національною
стратегією та політико-корпоративними інтересами. О. Дем’янчук
вважає, що стратегічні плани мають бути «аполітичними», але визнає, що в реальності забезпечити це неможливо, оскільки їх суб’єкти
є «людьми зі своїми власними поглядами, інтересами, цінностями
тощо» [3, c. 16–17]. Як узгодити ці тези? Розглянемо це на прикладі
іміджевого аспекту стратегії. Л. Славова вважає, що стратегія «працює на формування задуманого політиком іміджу» [14]. В. Сергєєв
теж першим елементом концептуальної частини стратегії називає
«Місію», «генеральну мету мегапроекту, яка...забезпечує орієнтири
для певних цілей» [13, c. 6]. Але коли йдеться про національну
стратегію, то мається на увазі не партійний імідж, а імідж країни,
який пропонує політична сила. Через його формування реалізуються
й корпоративні політичні інтереси.
За умов політичного плюралізму національна стратегія, імідж
країни не можуть відображати точку зору однієї політичної сили.
Адже довготривалість стратегії означає не лише терміни реалізації,
а й те, що вона є стійкою до невизначеності середовища [15], що
стратегічні цілі зберігають актуальність при зміні політичної
кон’юнктури. Отже, національні стратегії обов’язково передбачають консенсус серед політичних сил щодо політичних цінностей,
щодо інституційного дизайну національного розвитку.
Консенсус має існувати й у суспільстві загалом. Тому звернемо увагу на розрізнення публічної та елітарної стратегій. На
думку П. Мироненка, перша є «соціальним договором», який забезпечує узгодження позицій політичних сил та центрів прийняття
рішень. Але вона недостатня, якщо забезпечує «мінімальну рівновагу». Тому вона має бути доповнена елітарною стратегією,
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спрямованою на: відтворення та розвиток національної ідентичності; збереження територіальної цілісності держави; визначення
стратегічних пріоритетів країни у світовому контексті [8, c. 12].
Тепер проаналізуємо становлення в роки незалежності політичної кон’юнктури формування національних стратегій. Учені вважають, що на початку 1990-х років у політиків було відсутнє чітке
бачення стратегічних цілей розвитку [5]. З цим слід погодитися
частково. Не можна говорити, що такого бачення не було взагалі.
Адже були задекларовані розвиток демократії, політичного, ідеологічного плюралізму, множинність форм власності, дотримання свобод та прав громадян і національних меншин. Але ці орієнтири були
загальними, вони торкалися скоріше цінностей, а не інститутів.
Натомість, з питань форми правління, регіонального управління,
зовнішньої політики, українізації точилися гострі суперечки. Та й ті
цінності, навколо яких склався консенсус більшості політичних сил,
не були вкорінені у суспільстві. Не дивно, що Прем’єр-міністр
запитував парламент: «Скажіть мені, яке суспільство ми збираємось
будувати, і я буду його будувати» [4]. Причина цього полягала в
атомізації суспільства та політикуму, а також стрімкій радикалізації
суспільних настроїв за умов економічної кризи. Говорити при цьому
про ефективні національні стратегії було рано.
Передумови для цього стали складатися лише після президентських виборів 1994 р., формулювання програми реформ, прийняття Конституції та низки ключових законів. Цілісної стратегії
не було й тоді, але орієнтири реформ були визначені чіткіше та
прив’язувалися до інституційної структури. Це стало можливим
завдяки контролю, який Президент поступово встановив над бюрократією, та підтримці його більшістю парламенту.
Початком же безпосередньої роботи над стратегічним курсом
став 1998 р. Як зазначають експерти, «раціональна організація
державних інститутів створює умови, за яких суспільство отримує
можливість покращувати...державну політику, розвиватися. Саме
тому реформа інституційної організації держави та територіального самоврядування є найважливішим ключем до реалізації
Стратегії модернізації» [16]. Послання Президента України до
Верховної Ради 1998 р. містило тезу про те, що перехідний період
добігає кінця, що необхідний перехід від неоліберальних до інсти165
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туційних реформ [9, c. 8], які мають бути спрямовані на визначення пріоритетів розвитку, підвищення управлінського впливу.
Вибори 1999 р. зафіксували перемогу реформаторів над силами реваншу, отже, відкрили шлях формуванню національних стратегій.
З’являється низка таких документів – переважно у формі послань
Президента [11 ; 12], його указів тощо.
Отже, зростання ролі політичного стратегування пов’язане з
переходом до інституційних реформ. Його передумови – закріплення нової економічної структури, поступове формування нової
соціальної структури, політична перемога реформаторів, зміцнення
системи держуправління, тобто закріплення нових політичних
інститутів. Це дає змогу перейти до їх вдосконалення для
забезпечення подальшого розвитку. У 2002 р. А. Гальчинський,
В. Геєць та ін. зауважували, що «найближчі два-три роки й наступне десятиріччя мають стати визначальним етапом практичної
реалізації низки завдань. Це...вироблення довгострокової стратегії,
яка має забезпечити міцні підвалини утвердження України як високорозвиненої, соціальної за своєю суттю, демократичної
держави,...країни з конкурентоспроможною економікою» [2, c. 91].
Але постала проблема суб’єкта розробки та реалізації національних стратегій. Мотором неоліберальних реформ був Президент. Осягнути інституційні реформи один державний чинник не в
змозі. Вони неможливі без того, щоб соціальні групи ставили
завдання владі та контролювали їх виконання. Тому умовами реформ були «формування стійкої парламентської більшості, здатної
забезпечувати ефективну законотворчу діяльність у взаємодії з
урядом», «максимальне представництво інтересів соціальних груп
та регіонів», «стимулювання громадянського суспільства» [10]. Ще
у 1999 р. Президент ініціював впровадження елементів парламентсько-президентської республіки. Важливе місце відводилося
партіям, які мали представляти соціальні групи, формувати
пропозиції до стратегічного курсу.
Але ситуація тут була складною. Роль партій зростала, але перетворення їх на представників широких соціальних груп відбувалося повільно. Партії характеризувалися «відсутністю сталого
електорату…, виразного ідеологічного обличчя та організаційної
згуртованості», в них діяли «тенденції до авторитаризму».
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Більшість партій були «незалежними від суспільства інституціями,
все призначення яких полягає у забезпеченні доступу до влади
їхніх лідерів» [10]. Схоже було властивим й громадським організаціям, які виникали «не внаслідок...самоорганізації населення, а з
ініціативи та під «патронатом» окремих осіб, котрі мали на меті
насамперед власні цілі» [10]. Таким чином, партії та громадські
організації зосереджувалися не на розробці пропозицій до національної стратегії, а на короткострокових питаннях доступу до
влади, на міжпартійних конфліктах.
Це вплинуло на суперечливе ставлення до політичної реформи. Формування «відповідального уряду» на основі парламентської більшості та створення уряду самим парламентом Президент України у 1999–2002 рр. не вважав синонімами, натомість
виступав за впровадження окремих елементів парламентськопрезидентської республіки зі збереженням впливу Президента на
виконавчу владу як запоруки стабільності та модернізації. Саме
його контроль й сприяв появі тоді низки документів стратегічного
характеру.
Але розвиток реформи пішов по-іншому. Незважаючи на якість
політичних сил, у 2004 – 2006 рр. відбувся перехід до парламентсько-президентської республіки. У 2005–2009 рр. розвиткові
України були властиві: відсутність довгострокової та стійкої взаємодії між інститутами влади, елітою, її угрупованнями та інститутами
громадянського суспільства; відчуження громадян від політики
влади; надмірна концентрація влади й ресурсів у руках еліти; гостре
протистояння угруповань еліти як наслідок її неоднорідності; конфронтація національних та регіональних еліт; відсутність реальної
диференціації політичних функцій серед інститутів влади; недостатній розвиток громадянського суспільства тощо [1, c. 79].
Не можна сказати, що у цей період влада не ухвалювала стратегічних рішень. Так, у 2006 р. Президент у Посланні до Верховної
Ради назвав 7 стратегічних програм – з реформування судової системи та правоохоронних органів, боротьби з корупцією та реформування органів влади, з охорони здоров’я, освіти, відродження села,
розвитку високих технологій, підвищення енергоефективності.
Уряди, в свою чергу, ухвалювали стратегії та концепції держпрограм: регіонального розвитку, пенсійної реформи, реформи
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податкової системи, системи соціальних послуг, створення інноваційної інфраструктури тощо. Але реалізація цих стратегій гальмувалася. Деякі були декларативними та нездатними змінити якість
суспільного розвитку. Спроби реалізувати інші припинялися після
чергової зміни уряду або через протидію політичних опонентів.
Тому наявність великої кількості стратегій розвитку, десятків
програм, концепцій не гарантувала системного здійснення реформ, а
кожен новий уряд опинявся перед необхідністю докорінного
реформування [5].
Отже, конфлікт політичних сил вів до частих інституційних
змін, а це нівелювало стратегічну лінію. На думку О. Дем’янчука,
коли змінюється склад акторів, причетних до вироблення політичних та управлінських рішень, нові актори, прагнучи задовольнити
особисті інтереси, вносять пропозиції, спрямовані на перерозподіл
ресурсів, а це неможливо зробити без значних, часом радикальних
змін публічних політик [3, c. 23]. За цих умов політичне стратегування ускладнюється, адже радикальні інституційні зміни
загрожують стабільності, ведуть до непередбачуваних наслідків.
У цей період до формування національних стратегій долучилися й громадські структури. Так, Інститут відкритого суспільства, Центр політико-правових реформ, Центр досліджень «Пента», Школа політичної аналітики та інші розробили Громадську
стратегію розвитку України. Автори вказували, що, хоча «органи
державної влади і запропонували суспільству ряд концептуальних
документів, але... непрозорість влади, корупція, несвобода засобів
масової інформації, проблемність доступу громадян до інформації не дозволяють стверджувати, що країна знаходиться на шляху
сталого демократичного розвитку і, відповідно, потенційної
реалізації таких стратегій» [16]. Нездатність влади дослухатися
до громадськості та науковців пояснювалася політичною нестабільністю і тим, що Україна де-факто була «не зовсім» демократичною, правовою і соціальною державою. «Це була держава
авторитарно спрямована..., що й призвело до...політичного
протистояння і навіть конфлікту між державою і суспільством,
між владою і народом» [7]. Залучити громадськість до розробки
стратегій – означало вести публічну дискусію та взяти відповідальність за реалізацію пропозицій.
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Здавалося б, ситуація змінилася після президентських виборів
2010 р. внаслідок подолання конфліктів між вищими органами
влади, домінування однієї партії у більшості органів влади, що
мало позитивно вплинути на процес розробки та реалізації стратегічного курсу. Справді, у найближчі роки були ухвалені важливі
стратегічні документи: Програма реформ, стратегія модернізації,
стратегічні напрями регіональної політики, антикорупційна стратегія, стратегія кадрової політики тощо. Інституційні реформи прискорилися, були ухвалені Податковий, Митний, інші кодекси,
почато реформу адмінпослуг та впровадження програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів. Було запроваджено
систему національних проектів. Готувалася регіональна реформа.
Документи програмового характеру ухвалював й уряд. Змістовно
багато цих документів ґрунтувалося на імплементації європейських стандартів у національне законодавство.
Отже, формально роль стратегічного програмування розвитку країни зросла. Але насправді ситуація була далекою від
цього. Свідчення цьому – низький рівень виконання програми реформ, невідповідність адміністративних рішень задекларованим
пріоритетам тощо. Недофінансовувалися національні проекти, а
також будівельні програми, сфера енергоефективності, які уряд
визнав пріоритетними. Попри декларування курсу на активізацію
місцевого самоврядування, збільшення фінансової спроможності
регіонів казначейство блокувало рахунки регіонів. Ще у 2010 р.
заявили, що наступний рік буде роком реформи регіональної
влади. Схожі заяви лунали й далі, але реформа не була здійснена.
Впровадження Податкового кодексу не усунуло шкідливого, з
точки зору стратегії національного розвитку, явища примусової
сплати податків наперед.
Ці факти свідчать, що національне стратегування у цей час
часто зупинялося на декларативному рівні та не доповнювалося
заходами щодо впровадження стратегічних декларацій. Отже, не
спрацьовував механізм реалізації стратегій. Президент скаржився
на спротив бюрократії реформам. Справжні причини полягали, з
одного боку, у збереженні номенклатурно-кланового плюралізму
влади, завдяки чому конфлікти між органами влади були не усунуті, а лише переміщені з вищого рівня керівництва на рівень
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відносин між окремими центральними органами влади, між ними
та регіональними владами. З іншого боку, на заваді реалізації політичних стратегій, декларативно спрямованих на демократизацію
політичної системи, стали авторитарні тенденції правлячої еліти.
За наявної в Україні соціально-політичної структури авторитарні
методи управління, на відміну від деяких інших країн, не могли
привести навіть до тимчасового успіху.
Враховуючи вищесказане, слід зробити такі висновки:
1. Розробка та реалізація національної стратегії вимагає елітного та суспільного консенсусу щодо ключових орієнтирів розвитку та інституційного його дизайну.
2. Проблема розробки та реалізації стратегічного курсу актуалізується в період переходу від неоліберальних до інституційних реформ.
3. Гостра конфліктність політичних відносин веде до радикальних інституційних змін та, як наслідок, до нівелювання ролі
стратегічного планування, зменшення шансів на реалізацію національних стратегій.
4. За умов політичного плюралізму авторитарні методи управління неефективні з точки зору реалізації стратегії. В Україні
ефективна національна стратегія має спрямовуватися на розвиток
демократії, громадського самоврядування, використання позитивного потенціалу розмаїття суспільних цінностей та політичних
орієнтацій населення регіонів.
5. Запровадження довгострокових стратегій в Україні залежить від налагодження діалогу між центристськими силами, між
елітами та громадськістю, зокрема, у міжрегіональному контексті.
Криза, яка розгорнулася з 2013 р., та радикалізація суспільних
настроїв суттєво ускладнили реалізацію цього завдання.
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Євген Цокур

ПРОБЛЕМИ ЛЕГІТИМНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Головну увагу в статті присвячено аналізу українського
досвіду забезпечення владної легітимності в контексті загальноєвропейських та світових тенденцій у практичній та теоретичній
площинах. Легітимність одночасно виступає і метою, і умовою
функціонування та ефективності владних відносин у державі.
Потенціал легітимності є потенціалом державотворення та
стабільності суспільно-політичного життя. Визнання цього та
переосмислення місця і ролі легітимності у сучасній політичній
науці є необхідною умовою як наукового, так і державно-управлінського прогресу. Розглянуті особливості делегітимаційних процесів.
Делегітимаційні процеси є складовою процесу набуття легітимності владними інституціями. Делегітимація є неминучим і необхідним елементом сучасної політики та політичного управління.
Особливості делегітимаційних процесів почасти визначають специфіку владно-політичних процесів та їхніх наслідків щодо певної
країни, суспільства. Тож без ґрунтовного дослідження делегітимації неможливо повною мірою вивчити проблематику владної
легітимності. Також представлено авторське бачення шляхів та
методів забезпечення легітимності українських владних інституцій
на основі наявного міжнародного досвіду та світових тенденцій
щодо взаємопов’язаності легітимаційних дій та процедур з пробле172
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матикою становлення дієвих та впливових інституцій громадянського суспільства.
Ключові слова: легітимність, легітимація, делегітимація,
влада, суспільство, криза легітимності, політичне управління,
політичний режим.
Tsokur E. Problems of the legitimacy of political power in
modern Ukraine. Above all attention in research is devoted to the
analysis of Ukrainian experience of providing of power legitimity in the
context of the European and world tendencies in practical and
theoretical planes. Legitimity simultaneously comes forward both a
purpose and condition of existence and efficiency of power relations in
the state. Potential of legitimity is potential of creation of the state and
stability of social and political life. Confession of it and comprehension
of place and role of legitimity in modern political science is a necessary
condition as scientific so state administrative progress. Delegitimation’s processes are the constituent of process of acquisition of
legitimity by power’s institutions. De-legitimation is the inevitable and
necessary element of modern policy and political management. It is
impossible in a complete measure to learn problem of power legitimity
without research of de-legitimation. Also author presents the seeing of
ways and methods of providing of legitimity of Ukrainian power
institutions on the basis of present international experience and world
tendencies in relation to intercommunication of legitimation actions
and procedures with problems of becoming of effective and influential
institutions of civil society.
Keywords: legitimity, legitimation, de-legitimation, power,
society, crisis of legitimity, political management.
Суспільно-політична криза, яка стала наслідком граничної
делегітимації влади та досягнення межі неефективності владарювання в Україні, актуалізувала проблематику пошуку шляхів та
методів забезпечення легітимності політичної влади та вибору
перспективного напряму державотворення.
Сучасна Україна як державно-політичне утворення має обрати
не лише шлях подальшого суспільно-політичного розвитку, але і
забезпечити належний рівень легітимності, тобто виправданості
зазіхань на владу з боку певних політичних та громадських інституцій і організацій та досягнення належного рівня довіри до остан173
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ніх з боку населення й інших учасників політичного та соціальноорганізаційного процесів.
Суспільно-політичні зміни початку 90-х років в Україні
призвели до значної трансформації політики, методів та технологій
легітимації влади. Отримана в спадок від радянських часів модель
забезпечення легітимності влади, заснована на переважному використанні примусу та сили, вже не могла ефективно використовуватися в практиці державно-політичної діяльності, а нової
моделі створено не було. Проблема ускладнилася тим, що правляча
еліта персонально майже не змінилася, продовжуючи діяти та
керувати державою та суспільством за допомогою тих самих
методів та технологій, що й за радянських часів. Стара провладна
еліта, як засвідчили подальші події, не бажала та, вірогідніше за
усе, і не могла змінити стиль свого керівництва. В той же час
суспільство стримано, але наполегливо почало вимагати змін.
Атмосфера відкритості та свободи, наочний приклад успішних
суспільно-політичних та економічних змін у ряді країн колишнього
СРСР та соціалістичного табору спонукали до цього. Наслідком
цього протиріччя стало зростання супротиву існуючому режиму з
боку суспільства, що став помітним з початку 2000-х років, а
кульмінацією його стала «помаранчева революція» 2004 року.
Політичний режим першого десятиліття незалежності, будучи
політично, економічно неефективним та безперспективним, поступово втратив кредит довіри та легітимності, який він отримав після
здобуття Україною незалежності 1991 року. Представники правлячої еліти не врахували той факт, що легітимність, на відміну від
влади, не можна отримати в повне використання на певний час. Її
потрібно весь час підтримувати ефективними та суспільно значимими справами та діями. Вона, як багаття, «зігріває» еліту підтримкою суспільства лише за постійної уваги до останнього та
підживлення вдалими діями.
Основним джерелом та засобом легітимації влади в Україні
після здобуття незалежності залишалися вибори. Виборча модель
легітимації є загальноприйнятою в більшості демократичних країн
світу, але це формалізована сторона легітимності, вона потребує
доповнення за рахунок залучення до легітимаційного процесу
інших джерел забезпечення легітимності влади. В демократичних
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суспільствах виборча легітимація зазвичай доповнюється сталістю
традицій підтримки та визнання суспільством правомірності дій
влади, а також дієвим впливом на процес прийняття політичних
рішень інститутів громадянського суспільства. В авторитарних та
тоталітарних суспільствах виборча легітимація має, в більшості
випадків, формальний характер, хоча і зберігається та замінюється
силовим примусом.
Практика українського державотворення продемонструвала
кілька спроб пошуку вдалої моделі легітимації влади. Аналізуючи
ці спроби, можна виділити певні легітимаційні періоди, характерною рисою яких було домінування певного джерела забезпечення
легітимності та налаштованих під нього моделей легітимації влади.
Хронологічні межі є умовними, встановлені на основі аналізу
різногалузевих досліджень та суб’єктивної оцінки розвитку та
трансформації політичної системи України.
Першим був період 1991–1999 років, протягом якого переважно застосовувалися моделі та технології, в основі яких були
ідеологічні джерела забезпечення легітимності влади.
На тлі суспільно-політичного пожвавлення та емоційного підйому суспільства правляча еліта запропонувала суспільству кілька
шляхів державотворення та методів забезпечення легітимності.
Особливістю легітимаційного процесу цього періоду були розбіжності у цілях та завданнях державотворення та легітимації, які
озвучувалися публічно, і тими, які малися на меті провладною
елітою. Як не парадоксально, але актуалізація питання розбудови
держави маскувало бажання реалізації владних амбіцій окремих
політиків, високопосадовців та їхнього оточення.
Наступний період 1999–2004 років означив домінування адміністративно-корупційної моделі легітимації, джерелом якої є
примус, застосування сили та маніпуляція. Взявши курс на побудову авторитарного режиму, українська провладна еліта так і не
змогла його реалізувати повною мірою. Тож вимушена була дотримуватися певних процедур здійснення влади та легітимаційних дій.
Складність української ситуації полягала ще й в тому, що з
різних причин керівництво не могло і не мало можливості встановити авторитарну модель управління та відповідну систему забезпечення легітимності. Перебуваючи на роздоріжжі, українська
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провладна еліта змушена була маневрувати, зберігаючи видимість
демократичних процедур управління та забезпечення легітимності,
і одночасно проводити політику, характерну для авторитарного
режиму. Особливо це стало помітно наприкінці 90-х років, коли
було здійснено спробу встановлення авторитарного домінування.
Проте під тиском зовнішніх джерел забезпечення легітимності,
світової спільноти, міжнародних організацій та керівництва певних
країн ця спроба виявилася невдалою.
У цей час виборча модель забезпечення легітимності влади,
фактично єдина дієва модель легітимації в Україні середини –
кінця 90-х років, стала набувати формалізованого вигляду. Президентські вибори 1999 року та парламентські 1998 та 2002 років
продемонстрували те, що суспільство втратило контроль за діяльністю державних владних інститутів. На практиці, головним чином, почали використовуватися методи проведення виборів, що
ґрунтувалися не на вільному волевиявленні громадян та врахуванні
інтересів суспільства, а на маніпулятивних технологіях. Тож
вибори стали прикриттям для подальшої узурпації влади певними
кланами та фінансово-промисловими групами. Втрата останньої
можливості впливу суспільства на процес формування органів
влади та їх діяльність, якою протягом 90-х років в Україні були
вибори, спричинили соціальний протест, наслідком якого були
події осені 2004 року.
Незалежність не спричинила зміни політичної еліти в Україні.
Однак факт незмінності проблематизував основи легітимності, основи, на яких еліта продовжувала здійснювати владу. Подальша
легалізація шляхом виборів пом’якшила проблему дуже незначною
мірою, оскільки, узаконивши своє перебування при владі, еліта
зобов’язана забезпечувати легітимність з допомогою економічних і
соціальних успіхів. Якщо, як у випадку з Україною, успіхів немає,
то необхідно розробляти й застосовувати технології, які дають
змогу компенсувати дефіцит легітимності.
Хоча формальна легальність здобувається нині в процесі багатопартійних виборів у вищий законодавчий орган і також з використанням змішаної, пропорційно-мажоритарної виборчої системи,
але подальші відносини обраних та виборців складаються за відомим сценарієм. У тих, хто одержав мандат на здійснення влади, геть
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відсутнє прагнення викликати і підтримати легітимацію знизу,
легітимацію у вигляді поваги й визнання. Тим самим влада не стає
авторитетом, тим, що забезпечує їй підтримку, яка спирається на
внутрішню усвідомлену кожним індивідом переконаність в особливій значущості й правильності дій влади. Така переконаність, за
М. Вебером, становить внутрішню гарантованість легітимності. Вона й залишається незапитаною у сучасній Україні.
Для підтримки міфу державотворення та забезпечення легітимності суспільству впродовж перших двох періодів до реалізації
було запропоновано кілька ідей, які мали відволікати його увагу та
унеможливити посягання з його боку на владу. Головними серед
таких ідей були:
1. Національна ідея та ідеологія національного відродження,
яка вимагала консолідації суспільства та надання авансованої
легітимності державним інститутам та провладній еліті з метою
реалізації заявленої ідеї в «надзвичайно складних геополітичних»
умовах.
2. Ідея «сильної» влади задля якомога швидшого та ефективного становлення незалежної держави та протистояння внутрішнім
і зовнішнім викликам. Зазначена ідея зазвичай популярна у
поставторитарних суспільствах, але насправді приховує слабкість,
непрофесіоналізм можновладців та бажання узурпації влади
певними групами чи особистостями.
3. Ідея розбудови громадянського суспільства. Насправді,
громадянське суспільство самоінституціалізується, його не можна
побудувати чи створити у наказовому порядку. Таким чином формуються лише інститути псевдогромадянські, метою функціонування яких є забезпечення видимості підтримки державних інститутів з боку суспільства та створення умов для самолегітимації
режиму.
4. Ідея розбудови та захисту держави. Може поєднувати в
собі елементи усіх вищезазначених ідей. Справжньою метою при
цьому залишається утримування, узурпація влади та відсторонення
суспільства від реальної участі в управлінні країною.
Реалізація такої стратегії державотворення та моделей легітимації призвела до втрати темпу розвитку, ресурсів та легітимаційного потенціалу.
177

0ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ

Âèïóñê 3(71)

Наслідком цього стала перманентна криза політичного, економічного, наукового та духовного життя України першого десятиліття незалежності.
Третій період, кінець 2004 – початок 2006 років, помітно
вирізнявся серед інших джерелом легітимності та легітимаційною
зорієнтованістю. Події «помаранчевої революції» означили перехід
до персоналізованої легітимації, джерелом якої стали особистісні
якості лідера та активна позиція суспільства. Демократичні процедури формування нової влади мали закріпити означену позицію.
Але, як виявилося уже через півроку, ця модель легітимації, з
погляду можливості її реалізації, виявилася найменш вдалою в
історії новітньої України. Причиною цього стали, перш за все,
невідповідність заявлених новою владою принципів управління та
персонального складу керівництва нових органів влади, відсутність реального бажання та можливості провести докорінні зміни
стилю управління та реформування політичної системи країни.
Владні амбіції та особисті інтереси пересилили необхідність виконання передвиборчих та проголошених на «майдані» обіцянок.
Розчарування суспільства, яке надало «помаранчевим» лідерам
небачений як для історії України, і не лише періоду незалежності,
кредит легітимності та довіри, дуже швидко зруйнувало ідеалістичне бачення майбутнього держави та суспільства. Тож і криза
легітимності «помаранчевої» влади в цілому та її лідерів поодинці
була блискавичною та неминучою. Її наслідком стала поразка
нової влади на парламентських виборах 2006 року.
Четвертий період, середина 2006 – середина 2010 років, означив глибоку кризу легітимності. Структурно-залишкова модель
легітимації, в основі якої лежить традиція збереження певної
структури, є найбільш слабкою та небезпечною щодо перспектив
державотворення та ефективного управління державою.
П’ятий період, середина 2010 – кінець 2013 років відзначився
ще стрімкішим та граничним падінням рівня легітимності влади в
Україні. Таким чином, криза легітимності влади не лише наблизилася до своєї критичної межі, а стала доконаним фактом, спровокувавши супротив суспільства та руйнацію системи нелегітимної
та неефективної влади. Виявом цього є не тільки надзвичайно
низький рівень довіри населення до політичної системи в інсти178
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туціональному та персоніфікованому вимірі, а й швидке зниження
авторитету держави на міжнародній арені.
Слід також визнати значимість та впливовість для української
влади зовнішніх джерел забезпечення легітимності протягом усього періоду після здобуття Україною незалежності 1991 року. Подекуди саме цей чинник ставав визначальним у формуванні органів
влади та зміні моделей легітимації. Яскравим прикладом стали
вибори 2004 року. Відмова Л. Кучми балотуватися на наступний
президентський термін була більшою мірою зумовлена острахом
майбутньої делегітимації в очах впливової частини світової спільноти, аніж бажанням дотримуватися неоднозначно трактованих
конституційних норм чи побоюванням втрати певної легітимності
з боку українського суспільства.
Найбільш потужним зовнішнім легітимаційним впливом на
українську владу за часів незалежності вирізнялися декілька
суб’єктів міжнародної діяльності. В різні періоди міра їх впливу на
суспільно-політичне життя українського суспільства та держави,
формування органів влади та їх легітимацію різнилася, але при
цьому головні зовнішньополітичні агенти впливу не змінювалися.
До них можна віднести керівництво США, органи управління ЄС
та владні кола РФ.
На певних етапах історичного розвитку владно-політичний
простір України ставав ареною активної конкурентної боротьби
зазначених суб’єктів міжнародної діяльності. Подекуди українська
державність та суспільні інтереси були та залишаються розмінною
картою в руках більш впливових зовнішньополітичних гравців. Це
свідчить про слабкість та несамостійність української владної
еліти, яка так і не спромоглася виробити певний «кодекс честі» та
узгоджені загальноприйняті норми поведінки, виходячи з інтересів
власного суспільства та держави, а залишається у напіввасальній
залежності від закордонних «консультантів та помічників».
Вплив зовнішньополітичних факторів та джерел легітимності
особливо стає помітним та значимим у період значних суспільнополітичних змін та кризи владної легітимності. При цьому діяльність міжнародної спільноти, світових організацій та правлячих кіл
зарубіжних держав може виступати і як фактор стабілізації та
пошуку оптимального шляху розвитку, і як фактор посилення нестабільності та кризових явищ.
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Важливим фактором та джерелом легітимації можуть виступати
геополітичні зміни та процеси в сучасному світі. В новітній історії
України вони відіграли особливу роль. Саме масштабні геополітичні
зміни кінця 80-х – початку 90-х років ХХ століття, руйнація
«соціалістичного табору», поява значної кількості нових східноєвропейських країн дали змогу відносно швидко та безболісно проголосити та реалізувати ідею незалежності України. При цьому на
хвилі загальноєвропейського державотворення Українська держава
змогла легітимізуватися як в очах міжнародної спільноти, так і у
свідомості українського суспільства, незважаючи на те, що ще
півроку тому, навесні 1991 року, значна кількість населення на
всесоюзному референдумі виказала бажання збереження Радянського Союзу і УРСР як однієї з його складових, союзної республіки.
Досвід здобуття Україною незалежності та українського державотворення 1991 року можна вважати взірцем ефективності легітимаційної політики. Тоді як країни колишньої Югославії в жорстоких
та кровопролитних боях, республіки Прибалтики, Грузія важким та
тривалим супротивом радянському режимові торували свою дорогу
до незалежності, російська еліта «розривалася» між стремлінням до
свободи і незалежності та бажанням зречення імперії, Україна
отримала власну незалежну державу більш як подарунок долі, аніж
як здобуток тривалої праці та боротьби. Ця легкість, мабуть, зіграла
з українським суспільством та елітою злий жарт, вселивши в їхню
свідомість надмірну самовпевненість та недалекоглядність.
У подальшому примара зарубіжного впливу стала помітною,
невід’ємною та визначальною рисою українського державотворення
та легітимаційних процесів. З огляду на слабкість внутрішньополітичного легітимаційного потенціалу, українська еліта щоразу зверталася за консультаційною, а то і владно-легітимаційною допомогою до закордонних «друзів та партнерів». Причому для певних
частин української еліти вони знаходилися за чітко встановленими
орієнтирами. Для одних – виключно на Заході, для інших – на Сході.
Деякі представники еліти намагалися балансувати між цими двома
векторами, але це могло тривати досить недовго і зазвичай закінчувалося необхідністю остаточного визначення «власної позиції».
Події 2004 року означили початок пікової фази конфлікту
інтересів ключових геополітичних гравців на українському полі180
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тичному полі, а події 2014 року виявили їх граничну межу. На
нашу думку, саме зовнішньополітичний чинник став визначальним
з точки зору кризи легітимності, яка загострилася або ж, точніше,
перейшла у відкриту форму.
Тож сучасна криза владної легітимності, яка з періодами
поглиблення та затухання триває вже близько десяти років, своїм
джерелом теж, багато в чому, має зовнішньополітичні фактори та
дії керівництва зарубіжних країн. Зовнішні джерела легітимності
політичної влади були, є і будуть актуальними для України. До
того ж методи та технології реалізації їхього потенціалу щороку
вдосконалюються та стають все більш впливовими. В новітній
історії України вони знайшли вияв: у сприянні проголошенню незалежності та державотворенні; формуванні і нав’язуванні суспільству певних ідеологічних принципів та догм; втручанні у внутрішньополітичні справи, виборчий процес; інформаційній війні;
прихованій та відкритій військовій агресії та інших моментах
суспільно-політичного життя.
Тож зовнішні фактори та джерела легітимації несуть як певну
позитивну роль, так і мають негативні прояви та наслідки. Чого
більше? Питання, мабуть, недоречне. Головне, як знайти ту модель
державотворення та способи легітимації, які б убезпечили від
надмірного зовнішнього впливу внутрішні легітимаційні процеси.
Як створити такі умови, коли суспільство буде орієнтуватися на
внутрішні ресурси та традиції в створенні оптимальної моделі
творення держави та самореалізації. Шлях до цього лежить через
дієві, впливові інститути громадянського суспільства, яке ідею
державності, суспільного розвитку та блага поставить вище, аніж
дріб’язкові корпоративні чи особистісні сварки окремих представників провладної еліти, яке матиме реальний вплив на суспільнополітичні процеси та управління державою і не допускатиме можливості маніпулювання суспільними настроями, виступатиме
проти дій заради задоволення амбіцій правлячих кіл країн, які за
основу ведення зовнішньої політики взяли не принципи добросусідства, а певні утопічні застарілі ідеї та моделі, зорієнтовані на
ситуативне посилення власного впливу на світовій арені за рахунок
міжнародної дестабілізації, руйнації інших держав та реалізації
принципу «розділяй та владарюй». Ідея громадянського суспіль181
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ства не панацея, але найбільш реальна можливість суспільства
самочинно вирішувати власну долю, а не сліпо довіряти її чи то
власним, чи то закордонним «поводирям».
Аналізуючи недалеке минуле та сьогодення українського політичного життя в контексті владних відносин та проблем легітимності, ми незмінно наштовхувалися на сусідство понять «легітимність» та «еліта». Дійсно, еліта, зокрема політична, є найбільш
впливовим та активним учасником легітимаційного процесу.
Особливого значення позиція, дії, якості політичної еліти набувають
під час визначальних та кризових моментів в історії держави. Саме
тоді від її професійності, толерантності, компромісності залежить
доля суспільства та його майбутнє. Тож належність до політичної
еліти має розглядатися не як привілей чи можливість самореалізації,
не як можливість максимального задоволення власних потреб чи
привід для самовихваляння та примушення до цього інших, а як
велика відповідальність за долю людей та самопожертва задля
суспільних інтересів.
Українській еліті ще далеко до сприйняття та реалізації зазначених принципів. Та й у реаліях сучасного українського життя
вони мають дивакуватий та занадто пафосний вигляд, але іншого
шляху немає, і тисячолітній світовий історичний досвід доводить
це численними сумними прикладами. Тож, якщо українському
суспільству та державі потрібна ефективна, дієва, легітимна влада, то без зміни ставлення еліти до своїх обов’язків, саме обов’язків, а не прав чи привілеїв, без встановлення цивілізованої моделі
взаємодії еліти та суспільства обійтися просто неможливо. Сучасна українська еліти є, в переважній більшості, номенклатурною.
Таким чином, обіймання певної посади автоматично означає
належність до політичної, правлячої еліти. При цьому до уваги не
беруться ані особистісні якості претендента на елітарний статус,
ані його вплив на суспільно-політичні процеси, ані професіоналізм, ні інші якості, наявність яких могла б означити правомірність та моральність претензій особистості на зазначений статус
та місце в суспільній ієрархії. Спрощений підхід до формування
та рекрутування еліти породжує багато проблем об’єктивного та
суб’єктивного характеру, які щоразу проявляються в українській
політиці та суспільному житті.
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Суспільство та еліта не можуть тривалий час у межах однієї
держави бути непримиримими конкурентами чи знаходитися в
радикальній опозиції один до одного, або взагалі існувати та діяти
незалежно. Звичайно, певні елементи конкуренції чи то змагальності можуть і мають були, без них домогтися суспільно-політичного прогресу неможливо, але радикалізму, непримиримості, зверхності, нерівноправності чи байдужості у відносинах суспільства
та еліти бути не повинно. Оскільки суспільство «народжує» еліту
та делегує їй владні повноваження, легітимує задля забезпечення
власної життєдіяльності, вирішення нагальних проблем та забезпечення перш за все соціального поступу, то еліта та суспільство
мають бути нерозривні в своїх намірах. Українське сьогодення
демонструє зовсім протилежне у взаєминах еліти та суспільства, і
це одна з головних проблем на шляху розвитку України.
Актуальна політична ситуація диктує необхідність пошуку
консолідуючої ідеї заради демократичного єднання громадян і політичних еліт. Головне завдання полягає у відновленні довіри народу
до влади, громадянина до громадянина. Об’єднатися українське суспільство має навколо якісних змін сутності політичного розвитку. За
всі роки державної незалежності у нас відбувалися переважно кількісні зміни, створювався лише каркас демократичної влади.
Проблема формування і якісного оновлення політичної еліти
особливо важлива для нашого суспільства. Історично склалося так,
що Україна століттями входила до складу деспотичних держав, де
не було уявлення про хоч відносну єдність інтересів правлячих
класів і решти підданців. Модернізаційні перетворення здійснювалися згори вниз, без зворотних імпульсів. Тому на нашому ґрунті
так погано приживалися правові норми, елементи самоврядування
і громадянського суспільства. Склався глибокий культурний, майновий і статусний розрив між вузькою управлінською, культурною
елітою і рештою населення. Глибина цього відчуження зумовлювалася тим, що носіями національних традицій були переважно
представники простого люду. Що ж до української еліти, то вона
часто мала маргінальний характер, була відірвана від власної
культури і водночас не завжди могла засвоювати цінності та норми
домінуючої (польської, російської) культури. Сучасний розвиток,
на жаль, не зняв цього протистояння, а поглибив його. В Україні
183

0ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ

Âèïóñê 3(71)

ще не сформувалася соціальна сила, спроможна очолити процес
модернізації.
Пропозицій та ідей щодо налагодження співпраці суспільства та
державних інститутів і повернення останніх у легітимне русло
діяльності вистачає. Науковці, як ніхто інший, розуміють ту загрозу,
яку таїть у собі збереження наявного стану та подальше поглиблення кризи легітимності державної влади. Бажано, щоб цю загрозу
усвідомили також політики та високопосадовці, від дій яких багато в
чому залежить сьогодні доля української державності. Зрозуміло
одне, і на цьому сходиться більшість дослідників, незважаючи на те,
які «рецепти порятунку легітимності та державності» вони пропонують, легітимаційні процеси мають відбуватися виключно в
руслі демократичних, вільних та усвідомлених суспільством норм та
процедур, без будь-якого натяку на використання сили та примусу
як джерел легітимності та методів легітимації. Історія української
державності засвідчує, що найменша спроба встановлення авторитарного політичного режиму чи режиму з елементами авторитаризму не лише не спонукає до пошуку компромісу, а призводить до
руйнації державності. Тож досвід сучасної Росії в контексті методів
та моделей легітимації державної влади, які там застосовуються, для
української політики є не лише безперспективним, а і згубним.
Складність сучасного стану української держави та її керівництва полягає у тому, що криза легітимності та делегітимаційні
процеси охопили всі рівні політичного та державного управління.
Дії владних структур не знаходять позитивної оцінки та необхідної
підтримки у суспільстві від рівня місцевого управління до рівня
вищого політичного та державного управління. Понад те, делегітимаційні процеси в сучасній Україні мають як персоналізований
характер, що виявляється в низькому рівні довіри до більшості
представників вищого керівництва держави, так і структурний
характер – висловлення та демонстрація недовіри з боку суспільства всій системі державних органів влади та інститутів
управління. Останнім «бастіоном легітимності» влади в сучасній
Україні залишається рівень фундаментальний, тобто визнання
правомірності та необхідності існування української держави як
такої, але він теж потерпає від постійних атак як з боку зовнішніх
противників української державності, так і частини суспільства,
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яка теж з різних причин вважає нелегітимною взагалі українську
державність. Тож криза легітимності в Україні має системний та
багатоаспектний характер.
Проблема ускладнюється ще й тим, що виборча модель
легітимації, одна із головних складових сучасної легітимаційної
політики та практики, внаслідок суспільно-політичних процесів та
дій органів влади виявилася багато в чому дискредитованою в очах
суспільства і політикуму і, відповідно, ефективно використана
бути не може. В подібному стані перебуває і судова гілка влади,
ефективна та неупереджена робота якої в демократичних країнах
значно посилює легітимаційний потенціал та легітимаційний «запас міцності» органів державної влади та керівництва держави.
Ситуація ускладнюється глобальністю кризових явищ у всіх
сферах життя Української держави. Сталося те, про що неодноразово попереджували громадські діячі, науковці, аналітики,
журналісти. Збочена та корупційноорієнтована модель політичного
управління, яка до того ж була гранично неефективною в галузі
економіки та державного управління і будувалася за принципом
ситуативного малопрофесійного реагування на проблеми, що
виникали, без побудови та реалізації хоча б будь-якої політикоуправлінської стратегії, не могла функціонувати тривалий час і
була приречена на крах. Понад те, зазначена модель вела до
руйнації і саму систему української державності. Залишимо поки
поза увагою проблему легітимності, правомірності, правдивості та
обґрунтованість обрання Президента України 2010 року та роль
певних політичних організацій і верств суспільства у цьому
процесі. Та й самому суспільству слід було б виваженіше та
відповідальніше ставитися до обрання лідера країни, керуючої
політичної сили, провладної еліти. Потрібно іноді думати про
майбутнє, як своє, так і наступних поколінь, а не обирати гаманцем
чи довіряти різноманітним пустим обіцянкам про повернення
«щасливого минулого». Минуле має слугувати уроком та досвідом,
а не метою та дороговказом.
Цього року Україна, як держава, почала новий, зіставний з
часом здобуття незалежності період власного державотворення,
розвитку, становлення. Цей період починається у непростих умовах, складніших, ніж це було 1991 року. До внутрішніх проблем
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економічного, політичного, суспільного плану, які завжди були
актуальними протягом 1991–2013 років, додалися проблеми зовнішнього впливу. Україна вперше за майже 70 років зіткнулася з
реальною збройною агресією з боку сусідньої держави. В такій
ситуації проблема легітимності влади переходить в практичну площину: від безучасної довіри до активної співучасті. Від уміння еліти та спонтанно народжених інституцій громадянського суспільства скористатися новим кредитом довіри буде залежати майбутнє
українського суспільства та держави. Ситуація, що склалася нині в
Україні, ще раз продемонструвала важливість та невідворотність
для владних інституцій наслідків зневажання проблематикою
легітимності чи заміни її псевдолегітимаційними процесами і
технологіями, довівши вкотре, що єдиним і головним джерелом
легітимності політичної влади в сучасному державотворенні є
суспільство та особистість.
Ірина Кучеренко

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ
ЯК ЧИННИК СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
У статті аналізуються особливості трансформаційного
процесу інституту держави в контексті викликів, які постали
перед українським суспільством. Автор аргументує важливість
трансформації суспільства за умов глобалізації. Окреслюється
значення соціального капіталу як ключового чинника управління та
розвитку українського суспільства.
Ключові слова: політична система, інститут держави,
соціальна трансформація, управління, соціальний капітал.
Kucherenko І. Transformation of State institute as a factor of a
social development. The characteristics of the transformation process
of State institute in the context of the key challenges faced the
Ukrainian society are analyzed in the article. The author argues the
importance of transformation of society under conditions of
globalization. Value of social capital as a key factor in the management
and development of Ukrainian society is defined.
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Стан політичної системи і комплекс взаємодій між її суб’єктами в певний період часу в політичному аналізі характеризує
політична ситуація. Призупинення процесу підготовки до
укладання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС викликало
масові протести по всій Україні з переростанням у збройне
протистояння, усунення Президента Віктора Януковича з посади,
відновлення Конституції в редакції 2004 року, відставку низки
міністрів і голів ОДА, формування нового уряду. Протистояння
влади із прихильними до євроінтеграції опозицією та мирними
громадянами викликало хвилю масових протестів як прихильників,
так і противників євроінтеграційного курсу Української держави.
Оскільки, як свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведені в грудні 2012 року (проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною
службою Центру Разумкова), 48% громадян вважали, що Україні
слід вступати в Європейський Союз (29% були проти), а вступ до
Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном підтримували
40% (37% – проти). В альтернативній постановці запитання «Яким
інтеграційним напрямом має іти Україна: вступати до ЄС або
Митного союзу чи не вступати в жодну з цих організацій?» 42%
населення віддали перевагу ЄС, 32% – Митному союзу і ще 10,5%
вважали, що Україна взагалі не повинна приєднуватися до цих
організацій [1].
Складність ситуації викликана ще й геополітичними чинниками, оскільки події в Україні привертають увагу світової громадськості і входять до світових новин.
Таким чином, загострення політичної кризи в країні наочно
свідчить про ослаблення державного контролю внаслідок дискредитації всієї системи влади: законодавчої, виконавчої, судової.
У цьому контексті своєчасним буде звернення до міркувань
вітчизняного політолога С. Кононенка, який слушно наголошує та
аргументує важливість політичного буття суспільства: «Політика є
універсально-ціннісною суспільною діяльністю, перебуваючи над
соціальними поділами та потребами окремих верств, груп, осіб…
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Гомогенні соціуми (якщо такі можливі) не потребують окремої політичної системи, і якщо вони цілковито не ізольовані, то матимуть
винятково зовнішню політику. Соціальна гетерогенність породжує
політичні відносини, адже кожен із сегментів може перетворитися,
за відсутності порядку й управління, на суб’єкта владного протистояння, владної конфронтації» [2, с. 38]. Таким чином, С. Кононенко
висновує співвідношення суспільного, політичного і владного, внаслідок чого політика зумовлюється суспільною різнорідністю, в якій
держава є ключовим інститутом політичного універсалізму та інституційного втілення загальносуспільних (універсальних) потреб, в у
той час як сама інституція державності перебуває в точці перетину
(синтезу) суспільної, політичної, владної сфер, уособлюючи універсалістське призначення політики в суспільстві. На думку С. Кононенка, держава є формою організації влади як інструменту
політичної системи в усталеному суспільстві.
Неоднозначним, складним і суперечливим явищем характеризував інститут держави вітчизняний політолог С. Рябов [3, с. 41].
Він вважав, що головним, сутнісним завданням держави є збереження суспільної цілісності, захист життя людей, забезпечення
можливостей для задоволення ними своїх потреб. Саме людська
спільнота, на думку С. Рябова, потребує організуючого, регулюючого управлінського втручання держави.
В українському суспільстві, що втомилося від проблем перехідного періоду, постійних суперечок щодо можливості та доцільності імплементації «європейського шляху», потреба в ефективній
та інноваційній управлінській діяльності є тим більш значимою,
адже дозволяє розв’язати не тільки сучасні проблеми сьогодення,
але й за допомогою нової моделі спробувати змінити на краще
існуючі форми державної і суспільної діяльності, соціальні відносини різноманітних соціальних груп і прошарків – взаємовідносини між державою і громадянським суспільством в цілому.
Сучасні події в Україні позначені величезною потребою у
відтворенні ефективної управлінської мережі, яка б створила нові
можливості для імплементації інститутів інноваційного суспільства, мінімізувала соціальні конфлікти, вплинула на розв’язання
проблем ефективності і справедливості, маралі і права, трансформацію неефективної економіки і подолання усіх викривлених форм
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вертикальної підлеглості та насильства, несумісних з цивілізованими аналогами європейської правової держави.
Фокус зазначених проблем концентрується навколо проблеми
гуманізації та олюднення сучасного управління як визначальної
ланки, що здатна у своїх найкращих нормативних версіях синтезувати теорію та суспільну практику, стати формою зв’язку теоретичних моделей і практичного їх втілення. Отже, актуалізується
потреба в створенні соціального капіталу: системі довіри до управлінської верстви з боку суб’єктів громадянського суспільства, утворенні гуманістичної моделі управління як форми природного зв’язку
між маніфестацією теоретичних моделей та їх інкорпорацією в практичне життя. «Соціальний капітал характеризує… довіра, норми та
мережа цивілізованої взаємодії в суспільстві... Соціальний капітал
сприяє розвиткові кооперації в суспільстві» [4, с. 204]. В контексті
цієї проблематики важливим є залучення комплексного виміру визнання між владою і суспільством, теоретиками і управлінцямипрактиками. Так, президент Київської школи економіки П. Шеремета слушно звертає увагу на проблему в сучасному світі – це є
проблема зростання [5, с. 16]. Суть її зводиться до двох теорій
економічного зростання: екзогенна (зовнішня) та ендогенна (внутрішня). Перша стверджує, що причиною економічного підйому є
зовнішні стосовно системи фактори, такі як накопичення капіталу та
демографічне зростання. Друга пояснює економічне зростання такими факторами, як інвестиції в людину і людський капітал, інновації
та знання. Розуміючи, звідки береться зростання, лідери країни,
наголошує П. Шеремета, поклали б край будь-яким спробам фальсифікації виборів. Тому що така фальсифікація знищує соціальний
капітал, а саме – суспільну довіру до країни та її інститутів.
Розмірковуючи над сучасними українськими реаліями політичного життя, стає очевидною відсутність в українських інститутах влади типової європейської сепарації між сферою приватного
та публічного. Вона практично стала продовженням радянської
спотвореної версії соціальної держави, цінністю якої були не ідеї
соціалізму та комунізму, а уявлення про державу як єдину засаду
суспільних благ, прав та обов’язків громадян. «Держава», що надає
матеріальні блага, світло, тепло, виступала центральною радянсь189
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кою цінністю, на яку орієнтувалися. Головною причиною того, що
міцна держава стала однією з найвищих цінностей радянської епохи, був соціально-психологічний механізм ототожнення особистості з державою. Затвердження державної власності на всі багатства
країни (в нашому випадку – СРСР), її ототожнення із загальнонародною було наслідком ототожнення всіх і кожного з державою,
яка створювала ілюзію могутності та захищеності людини як
частки одного цілого.
Не викликає сумнівів, що така владна система стає не тільки
інститутом адміністративних важелів, рішення якого є імперативними для виконання, але й бере на себе обов’язок втілити в
суспільне життя ідею нової публічної справедливості. Керуючись
обов’язком патернальної опіки над власними підлеглими, управлінська бюрократична верства своїм адмініструванням, виконанням розподільчих функцій повністю поглинає волю людей до
автономного самовияву, до власної приватної ініціативи. Таким
чином, поширюється усвідомлення індивіда як залежної підпорядкованої жертви соціальних сил та обставин. Згідно з таким підходом особа як пасивний спостерігач і об’єкт управлінських рішень є
неспроможною дати собі раду у своєму бутті без суцільної
допомоги з боку зовнішніх підтримуючих і контролюючих її сил.
В. Пуляєв та Н. Шеляпін вказують на такі основні ідеї та ціннісні
орієнтації особистості, людей радянських часів: ідея соціальної
справедливості та соціальних гарантій; ідея союзу братніх народів,
що ґрунтується на загальних політичних та економічних інтересах
у загальному соціокультурному просторі; ідея єдності особистого
та загальнонаціонального добробуту [6, c. 77–78].
Безумовно, цінності пізнього радянського суспільства (як
політичні, так і соціальні) несли на собі відбиток офіційної ідеології, специфічних радянських «традицій», радянської «міфології».
Комуністична партія, застосовуючи доволі ефективний інститут
соціалізації, формувала світосприйняття громадян СРСР. Така
взаємодія ґрунтувалася на певній довірі населення країни до влади
як гаранта стабільності та порядку. Цінності радянської системи
були також результатом специфічного компромісу між реальними
відносинами в суспільстві, ідеологічними догмами та патерналістською свідомістю.
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Зворотним боком державного патерналізму стало формування
так званого споживацького егоїзму (тут досить вичерпно представлена цінність – «добробут для себе») або «споживацького індивідуалізму», що розвивався в міру того, як тиск державного примусу
щодо лояльних радянських громадян ставав більш слабким, а залежність пересічного споживача від держави залишалася.
Як бачимо, така модель в історичній перспективі довела свою
нежиттєздатність і несумісність з вимірами демократичного світу.
Саме тому наприкінці 1980-х рр. колишня система цінностей радянського суспільства почала «розмиватися»; переосмислювалися
такі поняття, як особистість, держава, свобода, справедливість,
демократія, права людини, гроші, – спочатку на рівні окремих
людей – дисидентів, а вже потім і на рівні суспільства в цілому. Це
стало початком тривалого процесу змін.
Разом з тим, досліджуючи та переосмислюючи тенденції
суспільно-політичного розвитку людства в дусі теорії локальних
цивілізацій, видатний британський історик Арнольд Дж. Тойнбі
відзначив, що суспільство в своєму житті стикається з серією завдань, котрі воно і вирішує найбільш прийнятним для себе чином.
Кожна така проблема – це виклик історії. За допомогою цих випробувань члени суспільства все більше і більше диференціюються.
Щоразу одні програють, інші успішно знаходять рішення, але невдозі деякі з рішень виявляються недосконалими в нових умовах,
тоді як інші виявляють життєздатність навіть у змінених обставинах. Випробування слідує за випробуванням [7, с. 30].
У своєму фундаментальному дослідженні «Форми політологічного розуміння міжнародних відносин» С. Кононенко слушно
констатує, що «Сучасна світополітична реальність витворена,
структурована і розвинена саме державним актором. Безперечно,
впродовж історії ця ключова політична інституція набувала різних
форм: античної демократії, ранньофеодальної монархії, абсолютистсько-просвітницької та конституційної монархії тощо. Нині ж
вона історично побутує переважно у формі національної держави.
Проте соціологічна сутність цієї інституції залишається незмінною
– це суспільний (головно політичний) інститут з монопольним правом на легітимне застосування насильства на певній адміністративній території» [2, с. 598]. Ґрунтовно досліджуючи об’єктивні
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облаштування теоретичної сфери політичної науки загалом, С. Кононенко особливу увагу акцентує й на концепції «кризи національної держави», що відображає лише один з аспектів надскладного
світополітичного процесу, в тому числі враховуючи те, що вона
містить у собі чималий ідеолого-пропагандистський елемент. Водночас, посилаючись на авторитетних теоретиків «кризи національної держави», він вважає їхні міркування цілком слушними, навіть
самоочевидними. Так, на думку Дж. Герца, держава вже не є тим
«твердим ядром» міжнародної політики, яким вона була від часів
Вестфальської мирної угоди. Сучасна криза держави полягає у
неспроможності цієї інституції захистити власну територію від дії
високотехнологічних засобів масового ураження (тобто бути
«твердим ядром» чи «атомом» світової політики), що зумовлює
необхідність звернення до колективно-безпекових форм оборони.
Модерна територіальна держава є також надуразливою з погляду
цілого спектра загроз – економічної блокади, ідеолого-політичного
проникнення, військово-повітряних ударів, атомної зброї. Таким
чином, на думку Дж. Герца, територіальна держава занепадає через
свою об’єктивну неспроможність захистити власну територію.
Падіння інституції державності передрікає і такий сучасний
теоретик, як М. ван Кревельд. На його думку, держава є лише однією з історичних форм урядування, що виникла у свій час – у свій
час і зникне. Першою та визначальною властивістю інституції державності є її абстрактність, деперсоніфікованість, анонімність. Держава, за твердженням М. ван Кревельда, передусім характеризується
тим, що вона не тотожна ані правителю, ані підданим, завжди
залишаючись штучною особистістю – «корпорацією». Тому й найбільш придатним інструментом державного управління є бюрократія – так само анонімна, деперсоніфікована та абстрактна. Двома
іншими властивостями інституції державності є суверенність і
територіальність. На сьогодні інституція державності історично
поступається іншим «корпораціям» – так само абстрактним, анонімним, деперсоніфікованим соціальним сутностям. Однак ці історичні
наступники держави позбавлені (цілком або частково) суверенності
й територіальності. Вони поволі витісняють інституцію державності
або шляхом боротьби з нею, або через її відмову від своєї ключової
ролі в політиці та історичний відступ з політичної арени. Держава,
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на думку М. ван Кревельда, доживає свого віку в історії: вона перестала бути головним засобом організації та ведення воєн, оскільки
докорінно змінилася природа цього явища міжнародних відносин –
війни втратили масштабність, законність, стали (особливо після
винайдення ядерної зброї) вкрай небезпечними; вона не має що дати
своїм громадянам, визискуючи з них чим далі, тим більше, однак
нічого не повертаючи навзаєм (підкреслено мною — І. К.); вона
поступається під тиском технологічного прогресу своїми повноваженнями на користь міжнародних організацій та ширших
регіональних об’єднань [2, с. 598, 599].
Цілком погоджуючись з С. Кононенко, мусимо визнати, що
інститут сучасної національної держави зазнає впливу низки негативних факторів технологічного, економічного, політичного, військово-безпекового, ідеологічного та соціокультурного характеру,
однак усі ці чинники не руйнують цей інститут, а лише його видозмінюють. Епохи біполярності й глобалізації зробили національну
державу (щодо міжнародного середовища) відкритою, беззахисною,
уразливою і залежною. Жодна модерна державність неспроможна
самотужки дати відповідь сукупності міжнародно-середовищних
викликів. Як наголошує С. Кононенко: «Водночас така історична
зміна є історичним викликом інституційному механізму (тобто закликом до його перебудови), а не самому інституту. У нових міжнародних умовах національна держава зазнає суттєвих змін – змінюється організація влади, легітимуюча система, політико-адміністративна територіальність. Стосовно ж останньої, то цей інститут стає
більше інструментом захисту інтересів та ідентичності політичної
спільноти, аніж інструментом захисту певної території. Історичний
виклик сучасній національній державі є викликом її трьом основним
елементам – владі, легітимності, території» [2, с. 600].
Суспільно-політичні перетворення в Україні наприкінці 80-х –
початку 90-х років певною мірою також можна характеризувати як
своєрідний «Виклик історії», адже радянська система зазнала
розпаду внаслідок тотальної делегітимізації, зневіри в цінностях
комунізму, кризи радянсько-комуністичного типу індустріалізму.
Тогочасні трансформації були фундаментальними та загальносистемними. Вони становили частину історичного процесу занепаду й
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остаточного падіння комуністичної системи й Радянського Союзу
як головного інституційного уособлення цієї системи.
Глобалізаційні процеси є джерелом постійних змін та викликів,
у тому числі ціннісних. Будь-який сучасний соціум перебуває під
всеосяжним впливом інформаційно-комунікативних технологій, які
модифікують міжлюдські й міжсуспільні взаємовідносини – колективні й індивідуальні ідентичності. Глобалізація ще раз підтверджує,
що трансформація буття неминуче змінює й саму ідеальну сутність
людини – її світогляд, цінності, культуру. З іншого боку, зміна
ціннісно-світоглядного виміру людини й суспільств неминуче призводить до змін в реальному соціальному бутті. Таким чином, не
лише буття визначає свідомість, але й доволі часто навпаки –
свідомість визначає буття.
Процеси соціальної трансформації максимально загострюють
у суспільстві владне протистояння, яке за умов відсутності контролюючих та стримуючих механізмів (як нормативно-інституційних,
так і ціннісних) може призвести до втрати транзитивним соціумом
більшості ознак цивілізованості. Саме тому українське суспільство
під час виборів Президента 2004 року постало ще перед одним
«Викликом історії», коли загальновідомими стали сфальсифіковані
результати президентських виборів. Тодішній хід подій: хвиля
протестів, мітингів, пікетів, страйків та інших актів громадянської
непокори увійшов в історію України під назвою «помаранчева
революція».
Перед «Викликом історії» постали і останні події в Україні,
пов’язані з призупиненням процесу підготовки до укладання Угоди
про Асоціацію між Україною та ЄС – Євромайдан у листопаді 2013
року, та протистояння в Україні 18–20 лютого 2014 року. Під час
масових протистоянь між силовиками та євромітингувальниками
загинули та постраждали люди.
Як бачимо, процес перебудови політичного устрою, системи,
режиму, безумовно, супроводжується і переоцінкою цінностей та
кризою моралі. Однак усі ці негативні ефекти можуть бути
багаторазово перемноженими міжнародним контекстом, в якому
вони виникають.
У цьому плані вельми позитивним є виникнення під час «помаранчевої революції», Євромайдану в листопаді 2013 року та про194
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тистоянь 18–20 лютого 2014 року нових громадських рухів як
важливого чинника подальшої державної демократизації суспільства та утворення демократичного горизонту прийняття рішень у
владних структурах нашої держави. Нові громадянські рухи створюють можливості для утворення нового горизонту публічності,
який сприяє подальшому розвитку правової соціальної державності
в Україні як складової частини Європейського Співтовариства.
Адже європейська форма соціальної держави, що сповідує принципи соціального визнання та здійснює свої цілі та принципи у
формі правової державності, є запорукою якнайбільшої гуманізації
суспільних відносин, розширення прав особистості і громадянина,
що, власне, і має стати визначальним для майбутнього України.
_______________________________
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КОНСЕНСУСНО-КОМПРОМІСНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ:
ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ, МЕХАНІЗМИ
У статті розглянуто особливості взаємин держави, політикуму і суспільства в процесі формування загальнонаціональної
стратегії розвитку. Досліджується практика окремих країн
Східної Європи і Латинської Америки, які в умовах посттоталітарних трансформацій формували стратегії шляхом впровадження консенсусно-компромісної форми взаємодії учасників
політичних відносин. Пропонується використати цей досвід для
вироблення загальнонаціональної стратегії розвитку України на
сучасному етапі.
Ключові слова: держава, суспільство, політичні відносини,
загальнонаціональний консенсус, політичний компроміс, стратегія
розвитку.
Biloshitskiy S. The consensus-and-compromise-based model of
forming the national strategy of Ukraine’s development: objectives,
contents, mechanisms. The peculiarities of relations between the state,
the political class and the society in the process of forming the national
development strategy are considered in the article. The author studies the
experience of some Eastern Europe and Latin America countries that
under the circumstances of post-totalitarian transformations formed their
strategies by implementing the consensus-and-compromise-based form of
interaction between participants of political relations. It is suggested to
borrow the experience for forming the national strategy of Ukraine’s
development at the modern stage.
Keywords: state, society, political relations, national consensus,
political compromise, development strategy.
У сучасному українському суспільстві, яке переживає глибоку
внутрішньополітичну кризу і зіткнулося з гострими геополітичними викликами, неухильно зростає потреба в стабілізації
соціально-економічного і суспільно-політичного розвитку, новій
якості функціонування демократичних інститутів влади і прогнозів
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результатів їх діяльності. Тому консенсусно-компромісна форма
взаємодії учасників політичних відносин викликає незмінний
інтерес багатьох професійних політиків та науковців.
Проблеми гармонізації взаємовідносин держави і суспільства
досліджувалися в різні часи такими мислителями і державними
діячами, як Ш. де Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Т. Гоббс, Дж. Локк,
О. Конт, Г. Спенсер, Х. Арендт, Дж. Ролз, Ю. Хабермас, Р. Даль,
Ф. Фукуяма, Ф. Закарія та ін., які встановили пряму залежність між
характером подібної взаємодії і загальною ефективністю державної
політики. Серед сучасних українських науковців питанням розробки консенсусно-компромісних моделей відносин свої праці
присвячували І. Курас, Ю. Левенець, М. Михальченко, Ф. Рудич,
С. Кульчицький, А. Гальчинський, Д. Видрін, В. Литвин, яким
вдалося, з одного боку, узагальнити світовий досвід демократизації
західних суспільств, а з іншого – дослідити національні традиції
гармонізації владно-суспільних відносин.
Водночас, для наукового та експертного середовищ залишається актуальним розгляд ультрасучасних тенденцій та найближчих
перспектив взаємодії Української держави і суспільства в контексті
останніх європейських ініціатив керівництва країни та глибоких
суспільно-політичних трансформацій, викликаних драматичними
подіями «перезавантаження влади» в січні–березні 2014 року.
Розгляду цього питання і присвячується ця стаття.
Приголомшливий крах режиму В. Януковича дивним чином
нагадав колапс комуністичних режимів країн Центральної й Східної Європи, «обвал» ряду диктаторських режимів Азії та Африки.
Скрізь причинами найглибших системних криз політичної й
соціально-економічної систем виступали узурпація влади з боку
вузького правлячого угруповання, ставка на адміністративні методи розв’язання питань власності, відчуження громадськості від
механізмів володарювання, витиснення опозиції та інститутів громадянського суспільства з процесів прийняття політичних рішень,
звуження ідеологічного дискурсу державної пропаганди, екзистенціальна криза основ суспільного буття.
На жаль, перераховані фактори були властиві всьому періоду
незалежності сучасної Української держави. За рідкісним винятком, правлячі політичні еліти розглядали періоди свого правління
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як можливість безроздільно панувати, ігноруючи інтереси й
вимоги як конкуруючих політичних груп, так і суспільства в
цілому, особливо тих соціальних прошарків, котрі не утворюють
їхню електоральну нішу. У цей період заклики до затвердження
консенсусно-компромісної моделі прийняття політичних рішень
озвучувалися, як правило, опозицією і мали декларативний характер з метою досягнення необхідного публічного політичного
позиціонування. Однак, здобувши владу, колишня опозиція
відмовлялася від діалогу з опонентами та поверталася до
сповідування політики однобічних дій.
Як констатує І. Василенко, перед пострадянськими політиками
дуже часто виникала спокуса перейти у наступ, прагнучи викликати в співрозмовника відчуття розгубленості й поразки. Насправді,
відзначає політолог, сучасний самовпевнений політик, який вважає, що він знає усе краще за своїх опонентів, взагалі не здатний
запитувати, а значить, не здатний зрозуміти співрозмовника. Як
наслідок, політичні діалоги, ініційовані владою, перетворюються
на монологи, які закривають перспективу спільних пошуків істини
[1, с. 261–262].
Можна погодитися з думкою Б. Волошнікова про те, що
політичні інститути сучасної України в ідейно-організаційному
відношенні більше подібні на сталінське ВКП(б)У, ніж на західні
демократичні проекти. Багаторічне функціонування однопартійної
системи в СРСР сформувало стиль роботи, за яким партія будується за суворо ієрархічним принципом. «Є партійна аристократія,
умовно політбюро, і рядові члени партії. Варіанти найважливіших,
кардинальних напрямів дії формуються верхівкою партії, рішення
ухвалюються, як правило, одноосібно керівником партії, а рядові
члени тільки інформуються про прийняті резолюції… Взаємодії з
іншими партіями, особливо між правлячими й опозиційними,
відрізняються крайньою нетерпимістю… Керівництво сучасних
партій, як і в радянські часи, особливо успішно виявляє себе в
придушенні внутрішньопартійних дискусій та інакомислення…»
[2], – констатує експерт.
Таким чином, рівноправний і змістовний діалог як інструмент
вибудовування консенсусно-компромісної форми взаємодії учасників політичних відносин не має традицій у вітчизняному політи198
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кумі навіть на рівні внутріпартійних відносин, що ретранслюється
на інші рівні прийняття політичних рішень – міжпартійні, коаліційні, загальнодержавні та міжнародні. Установка на політику
однобічних дій стала закріплюватися на рівні політичної свідомості частини політичних еліт і мас, ставши стійкою складовою
політичної культури українського суспільства (про що свідчить
збільшення політичної ваги радикальних політичних партій,
громадських організацій і рухів).
Саме схильність суб’єктів української політики радикалізовувати свою позицію і не чути аргументи опонентів призвела до
жахливих людських жертв під час громадянських протестів у Києві
в лютому 2014 року. Можна також стверджувати, що схильність до
однобічних дій «команди перемігшого Євромайдану» багато в
чому спровокувала радикальні сепаратистські виступи громадян у
південно-східних областях України та АР Крим. Логіка абсолютного домінування правлячої політичної сили запустила складну
зворотну реакцію опонентів, що загрожує розвалом цілісності й
самої державності українського суспільства.
У цій ситуації політикум і суспільство повинні прийняти
принципове рішення про вичерпаність для України політичної
практики однобічних дій. З урахуванням історичних наслідків
розгортання окреслених політичних конфліктів у глобальному та
національному масштабі необхідно визнати, що компромісна
форма взаємодії політичних суб’єктів виступає як найбільш цивілізована, відповідальна, безпечна і ефективна. Тому особливого
значення для вітчизняної політичної практики набуває розвиток та
апробація різних механізмів і технологій досягнення соціальнополітичної згоди.
Теорія політичної науки засвідчує різноманіття політичних
компромісів. Вони можуть мати місце на різних рівнях – міждержавному й внутрішньодержавному. Міждержавний компроміс
необхідний там, де існують суперечності між двома або більше
державами, які виражаються в територіальних спорах і конфліктах.
Внутрішньодержавні компроміси розв’язують, як правило,
конфліктні ситуації усередині самої держави, а ці конфлікти
можуть мати політичний, національний, релігійний, економічний
та інший характер. Джерела політичного компромісу необхідно
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шукати в інтересах суб’єктів політики, що вступають у компроміс.
Це головне в аналізі суперечностей, що лежать в основі політичних
компромісів. Де немає спільності інтересів, там не може бути
єдності цілей, не говорячи вже про єдність дій. Звідси висновок: у
будь-якому компромісі обов’язково повинен бути присутнім
ланцюг «інтерес – ціль – дія» та їхня єдність [3, с. 9–10].
Історично найбільшу здатність до компромісів виявляли ліберальні демократії Заходу, сам соціальний устрій яких, а також тип
господарської діяльності, політичний розвиток та діалогова політична культура полегшували й стимулювали взаємні поступки та
пошук балансу інтересів. Однак досвід перехідних процесів 90-х рр.
ХХ ст. у країнах Латинської Америки й Східної Європи продемонстрував ефективність використання деяких моделей розв’язання
політичних конфліктів за допомогою компромісів. Їхній зміст
зводився, з одного боку, до зміцнення слабких, уперше імплантованих у незвичний соціокультурний ґрунт демократичних інститутів, а
з іншого – до зниження гостроти конфліктів, що виникають унаслідок реалізації політичного курсу і кадрових призначень. Ідеться
про практику підписання так званих пактів – політичних угод між
лідерами провідних партій або політичних сил. Укладання пакту
означало самообмеження амбіцій основних протиборчих сторін, відмову від біполярної моделі політичної боротьби, прийняття взаємних зобов’язань та інституціональне їхнє оформлення [4].
Самі пакти були результатом проведення багатотурових національних круглих столів. Першим прикладом успішного проведення в
Європі подібного національного круглого столу можна вважати
переговори між урядом і всіма парламентськими політичними партіями в Іспанії у 1977 р., які закінчилися підписанням цілої низки
угод, що дістали назву «Пакту Монклоа». Насамперед, пакт передбачав примирення стосовно розуміння історії, припинення пошуку правих і винуватих у громадянській війні 1936–1939 рр., яка коштувала
іспанському народові понад півмільйон життів. Після укладення
пакту у так званій Долині смерті поховали під написом «Вони любили
Іспанію» останки всіх загиблих під час іспанської громадянської
війни, незважаючи на партійну належність.
Основні учасники «Пакту Монклоа» брали на себе певні
соціально-економічні зобов’язання, при цьому ідучи на обопільні
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поступки. Опозиція надала уряду мандат на проведення жорстких
антиінфляційних заходів, включаючи заморожування заробітної
плати, зниження видаткової частини бюджету, обмеження кредитів
збитковим підприємствам. Але й уряд брав на себе певні зобов’язання: запровадити систему прогресивного оподатковування,
реорганізувати фінансову систему, вжити заходів для боротьби з
безробіттям, розширити свободу слова, посилити парламентський
контроль над державними засобами масової інформації. Завдяки
потужній підтримці з боку всіх громадських організацій, профспілок, церкви дуже скоро «Пакт Монклоа» здобув схвалення
переважної більшості суспільства. Він був мало не одностайно
проголосований депутатами у парламенті як закон. Цей документ
забезпечив гармонізацію політичної трансформації постфранкістської Іспанії в повноправного члена цивілізованого співтовариства
європейських країн [5].
На думку Л. Шевцової, саме політика проведення національних круглих столів і підписання відповідних пактів стала основним
гарантом посттоталітарної трансформації Польщі, Чехії, Угорщини
та цілої низки латиноамериканських країн. «Ця політика зняла
напруженість зі ще слабких інститутів, обмежила рівень конфліктів, сприяла формуванню цілої системи договорів між владою і
суспільством, між цивільними і військовими, між підприємцями і
робітниками» [6, с. 82]. Виявилося, що практика прийняття консенсусно-компромісних базових угод є можливою й у суспільствах, далеких від стандартів західної ліберальної демократії,
однак орієнтованих при цьому на одержання демократичної
легітимності ухвалених рішень.
У рамках політичної конфліктології політичний консенсус
розуміється як громадська згода певної соціальної спільноти (нації) і являє собою складний феномен, якому притаманні відповідна
структура та різноманітний зміст. Класифікація типів консенсусу
має власну ієрархію (тобто співпідпорядкованість), що особливо
важливо враховувати, формуючи консенсус у дезінтегрованому,
нестабільному суспільстві. Так, на думку Дж. Сарторі, є три
основні рівні консенсусу: консенсус на рівні суспільства (основний
консенсус), консенсус на рівні режиму (процедурний консенсус) та
консенсус на рівні політики (програмний консенсус).
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Перший рівень консенсусу є основним або ціннісним. Це
показник того, поділяє це суспільство однакові ціннісні уявлення
та цілі чи ні. Базовий консенсус є філософсько-світоглядною основою державного політичного курсу, він встановлює ціннісні орієнтири та обмежувальні рамки державної політики. Другий рівень
консенсусу – процедурний (нормативний) – встановлює так звані
«правила гри», які викладені в конституціях, законодавчих актах,
договірних документах і т.п. та визначають порядок розв’язання
конфліктів. Цей консенсус ґрунтується на поділюваному всіма
сприйнятті домірності та справедливості демократичних інституціональних процедур. Третій рівень консенсусу – політичний
(програмний) – визначає сфери публічної політики, які не піддаються регламентації й обмеженню, щоб залишити простір для
маневрів політичних сил і збереження ними своїх електоральних
ніш. Наявність цього рівня консенсусу дозволяє проводити вибори,
здійснювати ротацію кадрів на виборних посадах і формувати нові
урядові конфігурації [7, с. 123].
Таким чином, досягнення політичного консенсусу в українському політикумі й суспільстві вимагає масштабних за обсягами та
толерантних за підходами зусиль політиків і громадських діячів з
формування доктрини «спільної долі» українського соціуму. У
рамках пошуку загального консенсусу необхідно генерувати позитивну програму майбутнього України, процедурного – закласти
правові механізми консолідації суспільства та захисту прав
меншостей, кадрового – передбачити механізми представництва в
органах влади інтересів основних соціальних груп і правила
вироблення оперативних компромісних рішень. Результатом цих
зусиль може стати підписання суб’єктами української політики
певного морально-правового документа (пакту, меморандуму,
декларації, договору й т.п.), який регламентував би зміст загальнонаціонального консенсусу та механізми його досягнення.
Запропонована діяльність вимагає від суб’єктів вітчизняної
політики відмови від філософії однобічних дій заради досягнення
національного єднання, визнання за всіма соціальними (етнічними,
конфесіональними, територіальними, професійними й т.п.) групами українського суспільства права на врахування їх інтересів у
сфері формування політики, залучення до роботи над базовим
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документом значної кількості активістів громадського сектору та
експертів з-поміж учених-суспільствознавців.
Можна припустити, що вибудовування доктрини загального
(національного) консенсусу вимагатиме формування зовнішньополітичної, оборонної, правоохоронної, фінансово-економічної,
гуманітарної, соціальної, енергетичної, екологічної й т.п. концепцій розвитку України. Процедурний консенсус повинен відповісти
на питання про співвідношення використання в політичній практиці норм прямої і представницької демократій, характер взаємодії
органів державної влади й місцевого самоврядування, систему
взаємодії органів влади та інститутів громадянського суспільства,
роль моніторингу суспільних проблем у формуванні пріоритетів
державної і регіональної політики.
Логіка «конструювання» загальнонаціонального консенсусу
виходить із того, що в демократичному суспільстві вирішальний
вплив на характер державного курсу справляє не яка-небудь конкретна ідеологія, а саме загальнонаціональна система цінностей.
Водночас конкретний зміст державного курсу багато в чому
залежить від ідеології тієї політичної партії (партійної коаліції),
яка контролює уряд. Якщо внаслідок чергових виборів до влади
приходить опозиційна партія (коаліція), то разом зі зміною правлячої сили міняється правляча ідеологія і, відповідно, державна політика так само зазнає певних змін, але фундаментальні цінності й
норми залишаються при цьому непорушними.
Цілком очевидно, що ідея формування загальнонаціонального
консенсусу буде сприйнята частиною політикуму і експертного
співтовариства як свідомо утопічна й нежиттєздатна. Занадто великою є спокуса у сил, які вважають себе переможцями поточного моменту, монополізувати владу та втиснути суспільство в прокрустове
ложе своїх ідеологічних схем, бачень та інтересів. Занадто великим є
потенціал взаємної недовіри між основними протиборчими політичними силами. Однак посилення суб’єктності суспільних рухів і
інститутів громадянського суспільства, викликане акціями громадянських протестів у Києві та інших регіонах країни, може стати
важливим фактором приборкування егоїстичних устремлінь радикальних політиків. Як констатує Д. Видрін, «монополізація – це
закон влади. Влада розширюється, абсолютна влада розширюється
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абсолютно. Це аксіома, і ці процеси будуть відбуватися, природно,
поки не з’явиться їм опір. Опір з боку суспільства» [8].
Слід також дослухатися до думки досвідчених і зважених інтелектуалів, які довели свою мудрість конструктивною політичною
діяльністю. Зокрема, патріарх зовнішньої політики США Г. Кіссинджер застерігає нову українську владу від однобічних дій,
висуваючи такий аргумент: «Будь-яка спроба однієї частини України домінувати над іншою, що перетворилося на закономірність,
згодом призведе до громадянської війни або до розколу країни…
Ми повинні прагнути до примирення фракцій, а не до домінування
однієї з них» [9].
При цьому важливо усвідомлювати, що в сучасному глобалізованому світі жодну проблему національного масштабу не можна
розв’язати без врахування глобального контексту. Як застерігав ще
в 70-х роках футуролог Я. Тінберген, «справжню взаємозалежність
не можна відокремлювати від суверенної незалежності, однак надмірний упор на національний суверенітет, який існує в теорії, але
досить обмежений на практиці, несе насіння конфронтації, антагонізму і, в остаточному підсумку, війни» [10, с. 70]. Відповідно, сторонами загальнонаціонального консенсусу, особливо в питаннях
зовнішньої політики і оборони, також повинні виступати провідні
геополітичні гравці та міжнародні організації.
Таким чином, формування реалістичної й конструктивної
загальнонаціональної стратегії розвитку України та її реалізація в
нашій країні можливі у разі використання технології демократичних країн – консенсусно-компромісної форми взаємодії учасників
політичних відносин, яка, у свою чергу, спирається не на певну
ідеологію, а на ідеологічний плюралізм і ціннісно-нормативний
консенсус, закріплений в існуючих суспільно-політичних інститутах, моделях поведінки, традиціях та звичаях суспільства.
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Наталія Хома

СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ:
МОДЕРНІЗОВАНА МОДЕЛЬ
Розкрито особливості зарубіжних моделей соціальної держави, зумовлені процесами модернізації. Створено сучасний політологічний концепт моделей соціальної держави. Визначено
основні тенденції розвитку соціальної держави в умовах сучасних
глобалізаційних викликів. На основі аналізу процесів становлення
соціальної держави в Україні окреслено параметри перспективної
національної моделі соціальної держави.
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Ключові слова: соціальна держава, модель соціальної держави, глобалізація.
Кhoma N. Welfare state of the third millennium: upgraded
models. The peculiarities of foreign models of the welfare state caused
by modernization processes have been elucidated. The modern political
concept of welfare state models has been created. The main tendencies
in the development of the welfare state under the circumstances of
modern globalization challenges have been defined. The parameters of
the long-range national welfare state model have been traced on the
basis of the analysis of the Ukrainian welfare state formation processes.
Keywords: welfare state, welfare state model, globalization.
У сучасних умовах особливої актуальності набуває дослідження
умов і тенденцій розвитку державності в Україні як складової
європейського співтовариства й особливо формування концепції
соціальної держави та перспектив її утвердження в Україні. Потребує осмислення та перевірки можливість використання нашою
державою кращих моделей, які були обґрунтовані теоретично та
перевірені практикою функціонування соціальної держави у зарубіжних країнах для конструювання національної моделі соціальної держави. Нині актуалізується з’ясування сутності модернізаційних процесів у сфері формування та реалізації моделей соціальної
держави, визначення базових ознак моделі соціальної держави
третього тисячоліття, яка стикається з глобалізаційними викликами.
Оскільки нині модель соціальної держави в Україні законодавчо не
закріплена, то проблема набуває практичного значення.
Незважаючи на велику кількість наукових праць із зазначеної
проблематики, природа й сутність феномена соціальної держави у
світовій науці тлумачиться неоднозначно, і навіть для визначення
поняття використовується недостатньо диференційований ряд –
«соціальна держава», «соціальна правова держава», «держава добробуту», «держава соціальних послуг» тощо. Досі відсутні загальноприйняті уявлення про функції соціальної держави, механізми їх
реалізації, її інститути, умови формування та динаміку, а окремі
теорії заперечують сам феномен соціальної держави. Сучасний
підхід до соціальної держави полягає у її розумінні як правової,
демократичної держави з розвиненим громадянським суспільством
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і соціально орієнтованою економікою, яка створює умови для
реалізації основних прав людини, самостійного забезпечення ініціативною та соціально відповідальною особою необхідного рівня
матеріального добробуту собі та членам своєї сім’ї, створює умови
для саморозвитку особи, інвестує в людський і соціальний капітал,
гарантує кожному прожитковий мінімум задля гідного людини
існування та сприяє зміцненню соціальної злагоди в суспільстві,
утверджує принципи соціального партнерства, гарантує екологічну
безпеку [1, c. 484]. Такий підхід є результатом переосмислення
ролі держави у соціальному захисті, посилення глобалізаційних
тенденцій, що зумовило перспективність моделі соціальної держави, яка активізує, котра приходить на зміну класичним моделям.
Окреслене розуміння соціальної держави відображає світову
тенденцію до відмови від ідеї держави загального добробуту, коли
утверджується європейська тенденція до формування сервісної
держави, що гарантує найнеобхідніші соціальні права. Адже в
умовах економічної кризи, глобальних викликів XXI cт. держава не
в змозі брати на себе повну відповідальність за добробут особи, а у
межах принципу субсидіарності перекладає частину функцій на
бізнес, інститути громадянського суспільства. Сучасне розуміння й
визначення соціальної держави має наповнюватися новими конструктами («забезпечення екологічної безпеки», «гарантування
конкуренції та розвитку особистої ініціативності громадян щодо
забезпечення власного добробуту», «розвиток соціального партнерства», «активна взаємодія з інститутами громадянського суспільства» тощо), а найголовнішим завданням сучасної соціальної
держави стає забезпечення максимально сприятливих умов для
самореалізації особистості.
У світовій науці й практиці, з одного боку, помітна криза концепту соціальної держави, а з іншого – небажання відмовлятися від
її запровадження, але, модернізувавши, адаптувати до умов глобалізації та викликів сучасності. Єдина цілісна теорія соціальної
держави нині відсутня; відмінності у наукових підходах до її
концептуалізації стосуються насамперед ступеня та меж державного втручання, масштабів соціально-забезпечувальної діяльності
держави. З одного боку, теоретиками соціальної держави доводиться доцільність її збереження, адекватність вимірам свободи за
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одночасного визнання кризових явищ у практиці її функціонування. З іншого боку, соціальну державу оцінюють як неефективний інститут соціальної опіки та нагляду за громадянами, чинник
обмеження індивідуальної свободи, звуження можливостей громадянського суспільства, що суперечить вимогам конкурентної
ринкової економіки, веде до деградації трудової моралі, зниження
готовності до прийняття самостійних рішень.
Причинами кризи сучасних моделей соціальної держави, які
зумовлюють потребу їх модернізації є: соціальні (ослаблення впливу
профспілок, релігійних громад, індивідуалізація стилів життя, втрата
колективної ідентичності); ресурсні (перерозподіл енергоресурсів і
енергетичні проблеми); економічні (глобалізація, інтернаціоналізація, вільний рух товарів та послуг, швидкий розвиток сектору послуг
при скороченні традиційних сегментів індустріальної економіки);
фінансові (вільний рух капіталу, інфляція, рецесія); проблеми на
ринку праці (мобільність робочої сили, міжнародна конкуренція
трудових сил, розвиток нових форм праці та неформальної зайнятості, міграційні потоки, зростання рівня освіти жінок і активізація їх
кар’єрного зростання); соціокультурні (висока цінність самовизначеності та індивідуальної свободи, зміна сімейної моралі); технічні
(науково-технічний і медичний прогрес); демографічні (зміна вікової структури населення); політичні (неоліберальна ідеологія, рекомендації впливових міжнародних експертних організацій); гендерні
(подальша емансипація, зміна партнерських відносин і сімейних
форм життя).
За останні десятиліття фахівці виділили низку моделей, які
відрізняються обсягом пільг та обґрунтуванням права на їх отримання, фінансуванням і організацією; вони методологічно базуються на різних ідеологіях і підходах до розв’язання соціальних
проблем. Основні класифікації моделей соціальної держави були
запропоновані в інтерпретації Е. Букоді та Р. Роберта, Г. Віленського і Ч. Лебо, Н. Гінсбурга, А. Готьє, Ж. Делора, К. Еспінг-Андерсена, Т. Тілтона і Н. Ферніса, А. Сапіра та ін. У вітчизняній політичній думці сформувалося кілька підходів до класифікації
моделей соціальної держави: ліберальна (залишкова) та соціальнодемократична (М. Головатий, Р. Кузьменко, О. Новікова, А. Сіленко, Л. Четверікова та інші); ліберальна (монетаристська) та со208
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ціально орієнтована (Л. Ільчук, А. Сивак, О. Давидюк); патерналістська, корпоративістська й етатистська (В. Намчук); неоліберальна, соціально-католицька та соціально-демократична (І. Козаченко та В. Ніколаєвський).
Видається, що сучасна типологія соціальної держави може
спиратися на розуміння значущості конвергенції ідеологій під
впливом глобалізації та індивідуалізації. Класичні політичні парадигми лібералізму, консерватизму та соціалізму видозмінюються,
сучасний політичний процес фіксує їх зближення, що видозмінює
класичні моделі соціальної держави. Намітилася тенденція до
взаємовпливу ліберальної, соціалістичної та консервативної ідеологій, як наслідок, класичні моделі соціальної держави (ліберальна,
корпоративна, соціал-демократична) трансформуються у неоліберальну, корпоративно-ліберальну (консервативно-ліберальну),
соціал-демократично-ліберальну; активізація ліберальної складової
пояснюється впливом глобалізації. За часом появи доречно виділити класичні (усталені, традиційні) моделі, які видозмінюються,
взаємопереплітаються, і неомоделі соціальної держави (зокрема, ті,
які формуються у посттоталітарних державах Центральної та Східної Європи, проекти єдиної соціальної моделі ЄС тощо), які ще не
підтвердили готовність до ефективного впровадження в умовах
глобалізаційних викликів, перебувають на організаційній стадії,
демонструють суперечливі, непослідовні кроки. За співвідношенням активності держави та ініціативності громадян у вирішенні
соціальних проблем вимальовуються патерналістський, класичний
та тип соціальної держави, що активізує [1, с. 382–383].
Аналіз трьох класичних моделей соціальної держави − соціалдемократичної (на прикладі Швеції), корпоративістської (на
прикладі ФРН) та ліберальної (на прикладі США) – виразно простежує поступовий відхід від первинних постулатів цих моделей та
їх стрімку модернізацію. Традиційні риси скандинавської моделі
(універсалізм, солідарність, соціальний контракт між поколіннями,
повна зайнятість населення, поєднана з активним втручанням держави у механізми функціонування ринку) змінюються під впливом
чинників внутрішньодержавного та міжнародного розвитку, конвергенції ідеологій. Аналіз соціальних реформ шведського уряду
Й. Ф. Райнфельдта доводить, що трансформація соціал-демокра209
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тичної моделі відбувається у напрямі до ліберальної моделі, котра
активізує працездатну особу. Модернізація корпоративістської
моделі соціальної держави, зокрема у ФРН, проявляється у підтримці самозайнятості, тимчасової зайнятості, підвищенні рівня
страхових, пенсійних і медичних внесків, проведенні медичної реформи, спрямованої на скорочення масштабів діяльності лікарняних кас (медичних страхових фондів) і розширення приватного
сектору; одночасно – зниження прибуткових податків, створення
умов для самореалізації особою своїх здібностей, стимулювання
власної ініціативи громадян щодо піднесення добробуту, на державу ж покладається обов’язок коригувати збої у ринковому механізмі. Ліберальна модель, зокрема у США, максимально використовує ринковий механізм у розв’язанні соціальних проблем;
держава застосовує методи непрямого регулювання, насамперед
податкові пільги, роблячи економічно вигідним для роботодавців
розширення масштабів і спектра соціальних програм. Законодавче
закріплення орієнтації на особисту відповідальність за самозабезпечення, підвищення конкурентоспроможності працездатного
населення, перенесення центру ваги з надання соціальної допомоги
на створення умов для максимального використання потенціалу
працездатних громадян − стратегічна лінія реформування
соціальної держави у США.
У цілому соціальну державу, особливо у Європі, характеризують боргові та фіскальні проблеми, безробіття, масові акції
протесту з вимогами до держав підтримувати соціальні стандарти
на певному рівні. Це спонукає до апробації нових проектів «виживання» соціальної держави: запобіжна модель; соціальна держава,
що активізує; трудова держава; соціально-інвестиційна держава
(держава соціальних інвестицій) тощо. Конституційно закріплюються нові підходи, за якими соціальна держава забезпечує лише
основні потреби людини (інфраструктура, прожитковий мінімум,
освіта, охорона здоров’я), а людина сама повинна дбати про себе та
свою сім’ю [2, с. 9]. Один із активно дебатованих нині проектів –
реформування соціальної держави у державу солідарності, де був
би баланс між правами й обов’язками громадян, їх свободою та
відповідальністю; допомога держави надається лише тим, хто сам
надає соціальну допомогу (наприклад, ініціативи британського
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прем’єр-міністра Д. Камерона щодо санкцій до багатодітних сімей,
в яких жоден із батьків не працює, активізації безробітних на
громадських роботах тощо).
Модернізація моделей соціальної держави проявляється у
поступовому відході від першочерговості соціальної підтримки і
спрямуванні зусиль держави на розвиток персональної ініціативи,
активності працездатного населення, інвестування в соціальний
капітал. Реформи соціальної сфери відбуваються у напрямі звуження спектра дії соціальної держави, стимулювання активності та
відповідальності громадян за забезпечення добробуту, призупинення розширення соціальних функцій (і, відповідно, державних
витрат), позаяк вони стають непосильними для державних бюджетів і неефективними з погляду потреб суспільства. Нині намітився
спільний тренд у розвитку моделей соціальної держави в європейських державах: з одного боку, скорочення соціальних програм,
прагнення до підвищення їх економічної ефективності та віддачі, а
з іншого – розширення соціального партнерства, децентралізація
влади, посилення регіональних (усередині країни) і місцевих
органів. При цьому відбувається зміна ролі як держави, так і громадянина: останній постає не лише як об’єкт соціальної політики
держави, а й як активний її суб’єкт, користувач і виробник соціальних послуг.
Якщо становлення соціальної держави було нерозривно
пов’язане із визнанням соціальних прав як невід’ємних прав
людини поряд із громадянськими правами, то тенденцією XXI ст.
є, з одного боку, розширення каталогу соціальних прав людини та
громадянина, а з іншого – переформатування функцій держави
щодо їх забезпечення, позаяк держави дедалі більше орієнтуються
на соціальну підтримку лише нужденних, стимулювання ініціативи
людини у забезпеченні свого добробуту, розвиток соціального та
людського капіталу. Це має наслідком розширення конституційно
закріплених обов’язків працездатних осіб, які можуть претендувати на соціальну підтримку держави, лише проявляючи трудову
ініціативу (навчання, перекваліфікація, участь у громадських
роботах тощо).
Оскільки процес глобалізації пов’язаний із «розмиванням»
економічних кордонів, вільним переміщенням трудових ресурсів,
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то виникають проблеми у реалізації трудових і соціальних прав,
ускладнюється діяльність представницьких органів працівників.
Необхідні гарантії того, щоб людські та соціальні цінності визначали характер і темпи економічної глобалізації, але поки що
відсутня чітка концепція соціальної держави в умовах глобалізації.
На часі створення «нової архітектури» добробуту, в якій особлива
увага приділялася б вирішенню соціальних проблем не стільки за
рахунок соціальних виплат певного типу, скільки їх профілактики
(інвестиції в освіту, соціальний захист дітей, підтримка материнства, поліпшення умов праці та підвищення її якості, пенсійна
реформа). Саме в епоху глобалізації зростає роль держави всередині країни як гаранта соціальної, політичної та макроекономічної
стабільності, допомоги найбільш постраждалим групам населення,
захисту від насильства, злочинності, що набувають глобального
характеру, захисту довкілля, законності. Тому відмовлятися від
подальшого впровадження моделі соціальної держави неприпустимо, але ця модель має відповідати таким вимогам: підтримка,
стимулювання власної ініціативи, підприємливості, продуктивної
праці людини; підвищення трудової мотивації; посилення соціальної відповідальності людей за власне соціальне забезпечення та
соціальної відповідальності підприємств; економічна ефективність
повинна «олюднюватися» соціальною справедливістю й екологічною збалансованістю; інвестування в материнство, дитинство та
знання; реформування пенсійного забезпечення, стимулювання
зайнятості осіб пенсійного віку, інвалідів (пільги роботодавцям);
активне залучення державою до виконання соціальних функцій інститутів громадянського суспільства та бізнесу; захист неринкових
соціальних сфер (екологія, освіта, духовне життя тощо).
Соціальна ситуація в Україні теж не відповідає сучасним
уявленням про соціальну державу; багато учених і політиків скептично оцінюють можливість її побудови у найближчій перспективі.
Адже українське суспільство демонструє відсутність навіть базових принципів соціальної держави. Чинне законодавство не дозволяє повною мірою забезпечити охорону та захист соціальних прав
громадян, що сприяє розвитку негативних тенденцій, антисоціальних проявів. На часі трансформація низки форм реалізації
державних соціальних гарантій, механізмів їх надання. Низький
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рівень державних соціальних гарантій поєднується з недостатнім
рівнем розвитку мотиваційного механізму трудової активності
кожної людини, здатної забезпечувати власний добробут, відсутністю дійового механізму державного управління справедливим
розподілом соціальних благ.
Незважаючи на спільні риси у цивілізаційному розвитку з
іншими країнами, Україна має свій історичний шлях становлення
національної моделі соціальної держави. На відміну від Заходу,
завдання формування соціальної державності актуалізувалося не
на міцному фундаменті права, а за нестабільності та правової
розрегульованості. Нині Україна переживає новий важливий етап у
розробці та реалізації принципів соціальної держави, відбуваються
реформи у сфері праці й трудових відносин, політиці доходів,
зайнятості, соціальному страхуванні тощо. Основною проблемою в
регулюванні механізму соціальної держави є надто розгалужене,
некодифіковане, термінологічно неузгоджене соціальне законодавство, що ускладнює надання відповідних послуг населенню.
Нормативно-правовій базі у сфері функціонування соціальної держави бракує системності та наступності, що актуалізує прийняття
єдиного кодифікованого соціального акту (Соціального кодексу),
який встановлював би єдині та загальноприйнятні підходи до регулювання системи соціального захисту й соціального забезпечення.
Більшість соціальних стандартів є декларативними з огляду на
застарілість і неефективність механізмів соціального захисту, його
неадресність, зрівняльний характер, невідповідність суспільним
потребам. Система пільг не забезпечує надання допомоги виключно нужденним і сприяє помітному збільшенню доходів заможних,
посилює економічну нерівність. Тільки сучасні соціальні послуги
можуть забезпечити соціальну активність особи, унеможливлять її
соціальну пасивність та ізоляцію.
Назріла необхідність конструювання вітчизняної моделі соціальної держави на основі чіткої концепції; на часі розробка вітчизняної моделі соціальної держави з використанням досвіду
розвинених країн і з урахуванням низки глобалізаційних чинників.
Сконструйована модель має окреслити ступінь втручання держави
в соціально-економічні процеси, механізм розподілу та перерозподілу суспільних благ, міру відповідальності людини та держави.
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Однією з перспективних є модель держави, яка активізує, в
якій по-новому розподіляється відповідальність між державою,
суспільством і громадянами, позаяк зростає роль особистої відповідальності особи за свій добробут. Завданням такої моделі є
активне інвестування в людину, її потенціал; створення умов для
саморозвитку особи, насамперед через трудову активність; запобігання соціальним негараздам, а не їх пом’якшення. Водночас
необхідно врахувати специфіку соціальної структури українського
суспільства (значний відсоток осіб похилого віку, велика кількість
неповних сімей тощо). Загальносвітова тенденція полягає в тому,
що соціальна держава зобов’язана забезпечувати тільки основні
потреби людини (інфраструктуру, освіту, охорону здоров’я, прожитковий мінімум) і не допускати утриманських настроїв,
поглиблювати у свідомості громадян особисту відповідальність за
поліпшення умов свого життя. Тому вітчизняна модель соціальної
держави має насамперед сприяти механізмам висхідної соціальної
мобільності, формувати соціальний ліфт для всіх груп населення,
виступити соціально-політичним арбітром у відносинах між
соціальними верствами; в її основі – кодифіковане соціальне
законодавство, розвинене громадянське суспільство, соціально
відповідальний бізнес.
Нині необхідне впровадження у соціальну сферу європейських
принципів ефективного урядування через взаємодопомогу, соціальну координацію, використання інформаційно-комунікаційних технологій для залучення максимальної кількості соціальних акторів до
процесу вироблення та реалізації політико-управлінських рішень у
соціальній сфері. Роль соціальної держави у житті сучасного
суспільства має переосмислюватися з урахуванням глобалізаційних
тенденцій і нових способів комунікації.
Отже, відбувається модернізація системи сучасних моделей соціальної держави, яка доповнюється моделлю трудової держави,
держави соціальних інвестицій та іншими, які передбачають відмову
від політики соціального забезпечення на користь активізації зайнятості, самозадоволення життєвих потреб, генерування соціального капіталу, підвищення кваліфікації працездатного населення як
чинника зменшення соціальної нерівності. Світовою тенденцією є
відмова від ідеї загального добробуту, утвердження сервісної дер214
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жави та гарантування найнеобхідніших соціальних прав. В основу
соціальної держави мають бути покладені: стимулювання ініціативності людини; підвищення трудової мотивації; посилення соціальної
відповідальності людей за власне соціальне забезпечення; підвищення соціальної відповідальності підприємств; «олюднення» економічної ефективності соціальною справедливістю й екологічною збалансованістю; інвестування в материнство, дитинство та знання;
реформування пенсійного забезпечення, стимулювання зайнятості
осіб пенсійного віку, інвалідів; активне залучення до виконання
соціальних функцій інститутів громадянського суспільства та бізнесу; захист неринкових соціальних сфер (екологія, освіта, духовне
життя тощо). Відповідальність за ефективність сучасної моделі
соціальної держави має покладатися у рівних частках на державу,
бізнес, неурядові організації, громадянське суспільство у цілому й
окремих громадян.
Копіювання Україною конкретних зарубіжних моделей не є
перспективним, позаяк відсутні передумови для їх ефективного
впровадження, а також модернізуються усі класичні моделі, адаптуючись до викликів сьогодення та стрімкого інноваційного розвитку.
Нині окреслюється перспектива такої моделі соціальної держави,
яка активізує, стимулює, заохочує позадержавні інститути, утверджує субсидіарність, звужуючи при цьому власні функції. Громадяни у такій моделі уже не виключно споживачі соціальних благ, а й
їх виробники, надавачі. Визначаючи модель соціальної держави в
Україні, слід відмовитися від всеохопного патерналізму та концепту
держави загального добробуту і, відповідно, утвердити як у теорії,
так і у практичній діяльності новий принцип соціальної політики:
держава надає та гарантує найнеобхідніші соціальні гарантії найбільш нужденним. При цьому модерна соціальна держава зобов’язана виступити головним суб’єктом реалізації соціальних інвестицій у
розвиток освіти, охорони здоров’я, культури.
_______________________________
1. Хома Н. М. Моделі соціальної держави: світовий та український
досвід : монографія / Н. М. Хома. – К. : Юридична думка, 2012. – 592 с.
2. Чиркин В. Е. Общеловеческие ценности и современное государство /
В. Е. Чиркин // Государство и право. – 2002. – № 2. – С. 5–13.
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ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНИ:
З ПОГЛЯДОМ У МАЙБУТНЄ
Автор розглядає проблему переходу України від «ідентичності
опору» у вигляді «Україна – не Росія» до «ідентичності проекту
майбутнього» у вигляді «Україна – це Європа».
Ключові слова: національний консенсус, національна еліта,
«демократична педагогіка», «подвійна периферія», «залежний
розвиток», олігархічно-бюрократичний корпоративізм, офшорні
рахунки, глобальне політичне пробудження, революція гідності,
«міленіуми», соціальне витіснення, Майдан.
Tkachenko V. Identity of Ukraine: look in the future. The author
examines the issue of Ukraine’s transition from the «identity of
resistance» that contains the idea «Ukraine is not Russiа» to “the
future project identity» which means «Ukraine is Europe».
Keywords: national consensus, national elite, «democratic
pedagogy», «double periphery», «dependent development», oligarchybureaucracy corporatism, offshore accounts, global political awakening,
revolution of dignity, «millennials», social displacement, Maidan.
Революція гідності в Україні зримо довела, що широко відомий вислів Леоніда Кучми «Україна – не Росія» все-таки ствердився й закріпився в свідомості переважної більшості українських
громадян. Понад те – Євромайдан засвідчив, що цей етап «ідентичності спротиву» ми в основному пройшли. Нині злобу дня
визначає нова назріла проблема: необхідність опрацювання «ідентичності проекту майбутнього». Надаючи особливого значення
подібному документу, у своїй інавгураційній промові Президент
України Петро Порошенко зазначив: «А що нам конкретно треба
зробити, щоб жити вільно, жити безбідно, жити в мирі і безпеці?
Це все написано в Угоді про політичну асоціацію та зону вільної
торгівлі з Євросоюзом. Ми разом доклали зусиль до цього документа. Тепер мрію втілити його в життя, а для цього нам треба
якнайшвидше підписати економічну частину угоди» [1].
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Звісно ж, ідеться не просто про наявність Угоди «на папері», а,
що більш значимо, – сприйняття цього документа в свідомості
громадян України «як свого». Лиш тільки цей факт міг би засвідчити появу в нашій країні не просто «правлячого класу», а справжньої «національної еліти», яка досягла певного консенсусу навколо
ключових проблем поточного моменту: державність, демократія та
євроінтеграція. Йдеться й про консенсус еліти у своїх рядах, і про
консенсус загальнонаціональний. А останній і має забезпечити
легітимність влади.
Тут було б не зайвим звернутися до досвіду інших країн так
званого «третього світу», які виявили свою здатність до модернізації, вийшли із зони «залежного розвитку» світової периферії і
перейшли в розряд хоч би «напівпериферії», все більше наближаючись до ядра капіталістичної світ-системи. Йдеться насамперед
про Бразилію часів президента Фернандо Енріке Кордозу – блискучого інтелектуала, автора понад 20 книг, який в 1994–2002 роках
змусив привернути увагу всього світу до «бразильської моделі». Як
він пригадує, у свій час йому довелося довго переконувати колегекономістів у правильності обраного ним шляху. Адже багато з
них вважали цей шлях пагубним і говорили, що не можна примусити народ сприйняти завідомо непопулярні заходи, неможливо
розтлумачити суть складної і комплексної реформи для більшості
населення. «Але, – зазначав Кордозу, – я наполягав на своєму і не
помилився. Метод, до якого ми вдалися, я називаю «демократичною педагогікою» і до цього дня вірю у його ефективність.
Надто важливо не боятися знову і знову пояснювати народу
свою політику… Це, зрозуміло, нелегко зробити, але ніколи не
можна полишати спроби прихилити виборця на свій бік. Сам я
залишаюся послідовним демократом і не сумніваюся: якщо ви
готові представити своєму народу всю можливу інформацію і
переконати його у своїй правоті усіма доступними вам методами,
до вас рано чи пізно прийде успіх. Якщо ж ви вважаєте, що люди
не здатні зрозуміти вас і ними слід маніпулювати заради прийняття
правильних рішень, то це – початок великих неприємностей. Та ви
й не доб’єтеся нічого такими методами – звичайно, якщо ми
говоримо про відкрите суспільство» [2].
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У зоні «подвійної периферії»
Важливість Угоди про Асоціацію України і Європейського
Союзу важко переоцінити. Вона закладає рамки для співробітництва
між сторонами, що домовляються, у ту сферу співробітництва, яка
обіймає розвиток політичних, торговельних, соціальних, культурних
зв’язків та зміцнення безпеки. Угоди про асоціацію Європейський
Союз, як правило, укладає в обмін на зобов’язання тої чи іншої
держави щодо здійснення політичних, економічних, торговельних і
судових реформ. І лише в обмін на виконання цих умов асоційована
держава може здобути безмитний доступ до деяких, а то й усіх
ринків ЄС (зокрема, до ринку сільськогосподарських продуктів), а
також фінансову чи технічну допомогу.
Усе це так, але Угода являє собою документ на тисячу сторінок, які, зрозуміла річ, ніхто із простих громадян України читати
не буде – це справа спеціалістів. Однак виконання цього документа
буде стосуватися кожного. Але, як це не прикро, в короткотривалій
перспективі життя наше навряд чи стане кращим, оскільки будьякий процес адаптації завжди болісний. І до цього ми маємо бути
готовими. Поліпшення може наступити лише в середньостроковій,
а то й довгостроковій перспективі. І щоб стійко перенести найближчий період адаптації, необхідно хоча б у загальних рисах
зрозуміти, що іншого не дано, що будь-які напівзаходи будуть
лише погіршувати ситуацію і відтягувати процес оздоровлення.
А для цього необхідно усвідомити, що нинішнє українське
суспільство тяжкохворе, що воно перебуває в стані загострення
кризи. А криза, як відомо, у перекладі з грецької – рішення, поворотний пункт або стан, для котрого існуючі до того засоби в
досягненні мети за наявних умов стають неадекватними.
З одного боку, ми маємо прийти до розуміння того, що нинішній світ жорстокий, висококонкурентний і, за великим рахунком,
несправедливий. Капіталістична система об’єднує в собі три
складові: ядро, напівпериферію та периферію. Між ними складаються відносини «залежного розвитку»: шляхом нееквівалентного
обміну виграє ядро (розвинуті капіталістичні країни); периферія
програє («третій світ»), а напівпериферія (наприклад, так звані
країни БРІК – Бразилія, Росія, Індія й Китай) посідають проміжне
становище [3]. Як ми вже неодноразово зазначали в попередніх
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публікаціях, унаслідок специфіки, і в цьому трагізм ситуації, Україна перебуває в зоні «подвійної периферії»: коли Росія є фактично напівпериферією Європи, а Україна до останнього часу зійшла
до рівня периферії Росії [4].
Однак, з другого боку, як зазначав у інаугураційній промові
Петро Порошенко, «європейська демократія для мене – найкращий
спосіб державного правління, винайдений людством». А тому нічого дивуватися, «що на відміну від нас, країни європейської
спільноти побудували економіку вільної конкуренції, нових ідей,
ділової ініціативи, наполегливої праці, постійного самовдосконалення. Так буде і в Україні» [1].
А поки що доводиться виходити з того, що є – враховуючи
особливості періоду «дикого капіталізму» і специфіку олігархічнобюрократичного корпоративізму, що панував у нашій країні
впродовж двох десятиліть незалежності. За такої спадщини Україні
як представниці світової периферії не позаздриш – вона фактично
приречена на режим виживання в ролі «внутрішньої колонії» своїх
же таки олігархів та «зовнішньої залежної території» міжнародних
транснаціональних корпорацій, які викачують із неї фінанси,
переводячи їх в офшорні зони. Хоча все це є самоочевидним і
вкрай гнітюче сприймається населенням України. Однак сьогодні,
коли ми сповнені рішучості вступити в новий етап свого розвитку,
не зайвим буде й проілюструвати глибину та поширеність кризи,
якої зазнала наша країна.
Так, досліджуючи обсяги незадекларованих світових фінансів
на замовлення міжнародної неурядової організації «Tax Justice Networks» (Мережа податкової справедливості), екс-головний економіст «McKincey&Co» Джеймс Генрі повідомляє, що за 20 років незалежності України на офшорні рахунки було виведено 167 млрд дол.
(при цьому Генрі вважає свою оцінку консервативною, оскільки
вона враховує лише економічні активи, нехтуючи нерухомістю, яхтами та предметами мистецтва) [5]. А ще останнім часом із України
було виведено додатково 70 млрд дол. Саме про це було заявлено
прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком із трибуни Верховної Ради
України: «За останні три роки із фінансової системи України на
офшорні рахунки було виведено у загальному підсумку близько 70
млрд дол. США. Виводилися кошти, які бралися як кредити під
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державні гарантії й розкрадалися представниками попереднього
уряду» [6]. Що й говорити – одні лише ці цифри яскраво демонструють рівень деградації колишньої політичної влади в Україні, що
й викликало, врешті-решт, феномен Євромайдану.
Звичайно, тут слід враховувати й той факт, що частина грошей
із офшорних зон поверталася в Україну у вигляді інвестицій, які
офіційно значилися як «закордонні». Тобто, кошти в принципі не
розтанули як дим, вони просто змінювали «порт прописки», і було б
справедливо, щоб хоча б якась частина із них була повернута в
Україну у вигляді податків. Однак окремі заклики запровадити податок на приватизацію якось швидко затухали в системі олігархічного
корпоративізму, притаманній для пострадянського простору.
Україна в цьому процесі виведення коштів не одинока. Із
інших пострадянських регіонів також значна частина засобів була
отримана внаслідок несправедливої приватизації державних
активів у «лихі» 1990-ті роки, а потім виведена в офшори. Як
стверджує згадуваний вище Джеймс Генрі, із Росії, наприклад, за
два десятиліття незалежності теж було виведено майже 800 млрд
дол. через офшори. І в цьому процесі пострадянська бюрократія й
західні «акули капіталу» знайшли повне взаєморозуміння. Описуючи механізм їх «зчіпки», професор Каліфорнійського університету (Берклі) Мануель Кастельс на прикладі Росії показує, що
«групи інтересів» нуворишів – особливо менеджери кампаній і
урядові апаратники, – які очолили процес приватизації на пострадянському просторі, утримували найціннішу власність під своїм
власним контролем. При цьому вони занизили ціни акцій приватизованих кампаній з тим, щоб запропонувати суттєвий прибуток
іноземним партнерам у обмін на швидко отриману готівку, яка
найчастіше осідала на їх банківських рахунках.
Приклали руку до розвалу пострадянської економіки, зазначає
Кастельс, і зарубіжні наукові консультанти внаслідок безвідповідальних рекомендацій на шляху впровадження фундаменталістської політики вільного ринку з боку Міжнародного валютного
фонду. Вони консультували політично недосвідчених пострадянських економістів, які раптово опинилися на командних постах
через параліч держав «нової демократії», що погрузли в заплутаних інтригах між політичними фракціями, де розбурхалися
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політичні амбіції. Внаслідок взаємодії внутрішніх і зовнішніх груп
інтересів кримінальна і напівкримінальна економіка виросла до
пропорцій, нечуваних у розвинутих капіталістичних країнах, встановлюючи зв’язки із світовою кримінальною економікою і перетворюючись в фундаментальний фактор як всередині власних
країн, так і на міжнародній арені [7].
Означена модель суспільної трансформації практикувалася,
практично, на всьому пострадянському просторі, в тому числі і в
Україні. У підсумку, утворилася широка зона «периферійного капіталізму», яка цілком вплелася в систему економічної взаємозалежності, забезпеченої мережевими інформаційними інструментами
гнучкого реагування на рівні «давоських хлопчиків» з метою
прийняття ними доленосних для світу рішень.
Однак технологічно приваблива для управління мережева
система сучасного капіталізму виявилася не такою вже й привабливою в гуманітарній площині на рівні конкретної людини праці.
Так, їй була зовсім байдужою подальша доля переважної частини
пострадянського простору. Власне, як і доля решти світу за
межами «золотого мільярда». Судячи з матеріалів Дж. Генрі, у
сучасному світі глобальні тіньові статки належать нині менше ніж
10 мільйонам людей. При цьому 9,8 трильйонів доларів із
загального обсягу коштів на офшорних рахунках володіє лише 92
тисячі людей. Так що податкові надходження, що отримуються із
цих джерел, могли б бути цілком достатніми для оздоровлення
економічного становища багатьох країн, у тому числі й України.
Однак все це в ідеалі.
Звичайно, не можна стверджувати, що нічого не робиться
взагалі. Здійснюються, наприклад, певні практичні кроки щодо
наведення порядку. Так, агенти ФБР і Міністерства фінансів США
прибули в Київ, щоб допомогти уряду України розкрити фінансові
злочини, здійснені урядом зміщеного з поста четвертого Президента
Віктора Януковича, і постаратися повернути вивезені із країни
мільярди доларів. Як повідомив міністр юстиції США Ерік Холдер,
Сполучені Штати – не єдина країна, що намагається повернути
украдені кошти: «Уряди цілого ряду країн висловили заінтересованість у співробітництві в рамках міжнародних фінансових мереж з
метою розкриття фінансових надходжень, здійснених попереднім
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режимом, щоб в такий спосіб спробувати повернути частину викрадених активів» [8].
Як повідомлялось, у Женеві також розпочато розслідування
стосовно самого Віктора Януковича і його старшого сина Олександра. Їх підозрюють у «відмиванні» грошей. Євросоюз також
прийняв постанову про заморожування активів ряду громадян
України, які підозрюються у незаконному присвоєнні державних
коштів й причетності до порушення прав людини. Врешті-решт,
29–30 квітня в Лондоні відбулася дводенна міжнародна зустріч з
питань надання допомоги українському уряду щодо повернення
виведених активів. На цій зустрічі були високі представники
правоохоронних органів США, Великобританії, Австрії тощо. З
метою конфіденційності під час закритих зустрічей спілкувалися
між собою лише представники фінансових розвідок 33 країн світу,
які могли поділитися між собою інформацією про фінанси Януковича та його оточення. Однак про результати цієї зустрічі можна
буде судити лише деякий час по тому. Теоретично гроші, власне,
можна й повернути в Україну. Зарубіжні країни готові надати й
практичну допомогу для повернення цих коштів. Але реальність
така, що якщо Україна не надасть належної інформації про їх злочинне походження, то навіть ті кошти, які на сьогодні є замороженими на рахунках європейських банків, зарубіжні країни
змушені будуть розморозити [9].
А ось тут і виникають проблеми, оскільки в Україні мають визначитися, хто ж на урядовому рівні буде відповідати за повернення
коштів. Найбільшою проблемою виявилося те, що до останнього часу
була відсутня координація уряду й правоохоронних органів. Та й,
крім цього, є ще багато заторів. Професіональні юристи, що спеціалізуються на поверненні виведених активів, звертають увагу на те, що є
офшори із різними ступенями захисту: в одних акції оформлені на
пред’явника, а тому реального бенефіціара встановити неможливо, а в
інших – менша ступінь захисту, і можна побачити, хто є реальним
утримувачем грошей. Крім класичних офшорів, гроші можуть перебувати на закордонних рахунках ЕС, США чи Швейцарії. Основоположним документом, на котрий можна спиратися, виводячи ці
гроші, – це конвенція ООН про протидію корупції, що була ратифікована Україною 2006 року і вступила в дію у 2010 році. Але для її
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успішної реалізації необхідно зібрати доказову базу того, що той чи
інший чиновник вивів гроші із держбюджету, а також що цей чиновник саме на цих рахунках тримає гроші, виведені з бюджету: «І якщо
до цього докласти сил, то все це реально можна доказати. Інша справа, що світова практика не має багато позитивних результатів» [10].
Дещо неоптимістичний для України висновок експертів. У цій
ситуації можна було зрозуміти Арсенія Яценюка, який відверто
заявляв, що державна казна розкрадена і порожня, а тому він і не
може гарантувати поліпшення ані сьогодні, ані завтра: «Ми стоїмо
перед неймовірними економічними викликами, і щоб їх подолати,
нема іншого виходу, як вдаватися до вкрай непопулярних рішень,
які будуть торкатися субсидій, тарифів, скорочення соціальних
програм, збереження фінансової системи країни. В Україні вводиться найжорсткіша за всю історію української фінансової системи нова система контролю і скорочення бюджетних витрат» [11].
За умов, що склалися, виникає запитання: чи є якась можливість
для України вийти із зони периферії та, перемістившись ближче до
ядра капіталістичної світ-системи, набути хоча б статусу напівпериферії? В цілому, перспективи тут не надто оптимістичні. Ще в
2009 році український академік Валерій Геєць попереджав урядові
кола про те, що із 133 держав, що посіли місце у списку після
«великої двадцятки» (G-20), всього 20 країн за останні 50 років змогли скоротити своє відставання від країн-лідерів. Решта 113 держав
не змогли просунутися вперед. Понад те – 43 із них володіють лише
формально державною атрибутикою, потрапивши у повну залежність від транснаціональних та регіональних корпоративних кланів.
Україна в той час перебувала у числі названих 113 відстаючих держав і опинилася перед більш ніж очевидною загрозою потрапляння
в число 43 квазісуверенних держав. І не в останню чергу через
дефіцит суспільної довіри до державних інституцій, внаслідок чого
не було можливості вивести із тіньового обороту як мінімум 40%
ВВП чи залучити в економіку заощадження своїх громадян, які були
ретельно сховані від своєї «рідної» криміналізованої держави [12].
Звичайно, у світовій практиці були винятки, коли ядро капіталістичного Заходу вважало за доцільне підключити якусь державу із
зони периферії чи напівпериферії у зону, ближчу до центру. Так,
наприклад, у повоєнні роки світ був вражений німецьким чудом, а за
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ним – японським, південнокорейським чи тайванським. Однак тут
не останню роль відіграли складові феномену холодної війни –
окупаційний американський режим плюс широкі інвестиції в
інноваційне чи масове виробництво зробили свою справу. Про це
досить відверто визнав Крейг Калхун – президент американського
Social Science Research Council, що відає фінансуванням соціальних
досліджень. Як вважає Калхун, існує хибний погляд, згідно з яким
усе, що відбувається всередині країни, цілком і повністю залежить
від того, добре чи погано управляється, а значить – і розвивається ця
держава. Насправді ж «успішний чи неуспішний розвиток окремої
держави багато в чому визначається не її власною волею до
перемоги, а тим, чого від неї хоче решта світу і наскільки він
дозволяє їй успішно розвиватися. Ось вам приклад. Якщо ми хочемо
пояснити економічний успіх Південної Кореї, то, ймовірніше за все,
ми будемо робити це, оперуючи такими фактами, як висока норма
накопичень, трудова дисципліна й вдала технологічна імітація.
Однак насправді ви маєте розглядати розстановку політичних і
економічних сил у світі, яка привела до появи у Кореї можливості
досягти усіх цих успіхів» (курсив наш. – Авт.) [13].
У нашому випадку ситуація поки що протилежна. З боку
України останнім часом активно демонструється готовність до
прийняття своєрідного «плану Маршалла», однак з боку Заходу
якогось певного сигналу у відповідь поки що не поступало. Саме
на цьому факті акцентував свою увагу голова делегації Європейського парламенту в комісії парламентського співробітництва
«ЄС – Україна» Павел Коваль. Він нагадував про 13 мільярдів дол.,
отриманих Європою від США після Другої світової війни. Після
«революції троянд» Сполучені Штати не пожаліли грошей на реформи в Грузії. Однак, зазначає він, після «помаранчевої революції» в Україні 2004–2005 років світ нічого не запропонував
Україні: «У остаточному підсумку це закінчилося Євромайданом,
кровопролиттям і втраченими роками на реформи. Сьогодні нам
потрібен новий план Маршалла» [14]. Однак це поки що окрема
думка депутата Коваля, але аж ніяк не Євросоюзу.
У зв’язку з невизначеним статусом на вершині політичної
піраміди України (відсутність легітимного Президента до виборів у
травні 2014 р.) Брюссель став маневрувати з підписанням Угоди
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про Асоціацію України з Європейським Союзом – розбивши Угоду
на частину політичну і економічну. Не виключено, що європейці
на той час просто сумнівалися в здатності України реалізувати цей
важливий документ. Слабкість українського уряду тоді їх просто
лякала. За наявної кризової ситуації вистраждана з таким трудом
Угода могла бути проваленою або ж, у всякому разі, дискредитованою. За цих умов, звісна річ, мали бути зроблені відповідні
кроки з українського боку на шляху утвердження демократії.
Характер виборів Президента України продемонстрував консолідацію усіх патріотичних, проукраїнських, проєвропейських сил:
«Навколо ідеї незалежності, свободи, гідності, правової держави,
європейської інтеграції об’єдналася вся Україна і все світове
українство. Народ своє вагоме слово сказав. Під час революційних
подій. Під час спротиву агресії. Під час виборів. Тепер черга – за
нами, за владою» [1].
Але й владі тут не позаздриш. Не в останню чергу їй доводиться шукати взаєморозуміння з представниками великого капіталу.
Хоча б для того, щоб заручитися їх підтримкою щодо зміни правил
гри, які до останнього часу культивувалися олігархічним капіталізмом. Чи підтримають олігархи курс на демократизацію країни?
Поки що все не так однозначно. Судячи із загострення ситуації в
Донбасі, там відбувається подвійна гра, коли ті чи інші фінансовопромислові групи намагаються виторгувати в урядових кіл пільгові
умови для ведення свого бізнесу. Отже, залишається не лише
сподіватися, але й докладати максимальних зусиль. Новообраний
Президент України це усвідомлює: «Ми здолаємо всі труднощі.
Відстоїмо територіальну цілісність нашої держави, забезпечимо
мир та спокій. Нас уже ніхто не оберне в рабів криміналу та
бюрократії, в прислужників колоніальної влади» [1].
Глобальне політичне пробудження
А чи нема тут якогось елементу нездійсненних надій і сподівань? Далебі, що ні. Як говорив свого часу Віктор Гюго, «можна
протистояти нашестю армій, але неможливо зупинити ідею, час
якої прийшов». Закономірно виникає запитання: а чи прийшов цей
час? І друге: а яка ж магістральна ідея нашого часу?
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Не претендуючи на оригінальність, пошлемося на авторитет
Збігнєва Бжезінського. В ряді своїх знакових виступів – в канадському Монреалі (травень 2010 р.), російському Ярославлі (вересень
2011 р.) і французькій Нормандії (жовтень 2011 р.) – він намагався
дати відповідь на предмет: 1) глобального політичного пробудження; 2) принципів глобального співробітництва; 3) архітектури
майбутнього глобального управління. Магістральною ідеєю XVIII–
XIX століть, вважає він, була ідея свободи. В ХХ столітті – ідея
захисту демократії від тоталітаризму. А в XXI столітті
лідируюче місце посіла ідея універсальної людської гідності.
Універсальність останньої ідеї полягає в тому, що вона, з одного
боку, вміщує в собі ідеали свободи і демократії, а з другого –
принципи поваги до культурного розмаїття і націленості на
ліквідацію соціальної несправедливості [1].
Що ж являє собою це «глобальне політичне пробудження»,
яке піднесло ідею універсальної людської гідності? Адже і в Україні, за оцінкою Петра Порошенка, «переможна Революція Гідності змінила не лише владу. Країна зробилася інакшою. Іншими
стали люди. Настав час невідворотних позитивних змін» [1].
Які ж витоки та рушійні сили цієї революції? Яким чином
вона може вплинути на подолання Україною непривабливого статусу «подвійної периферії»? На наш погляд – щонайбільш безпосередньо. Адже це пробудження є не просто бунтом проти «дикого
капіталізму». Насамперед це глобальне політичне пробудження є
не чим іншим, як повстанням периферії проти її експлуатації з
боку «золотого мільярда» в рамках існуючої глобальної капіталістичної світ-системи. І тому є вагомі докази.
Проблема соціальної поляризації світу не нова, вона досить
повно описана експертами Римського клубу. Однак лише в останні
роки глобальне політичне пробудження змусило по-іншому поглянути на покоління «міленіумів» – покоління молоді, що народилося напередодні XXI століття – як могутній політичний фактор,
що кидає виклик функціонуючій системі суспільного розвитку.
Уже ХХ століття відчуло на собі гігантський зсув у системі
«природа–суспільство–людина». Лише за ХХ століття кількість
населення зросла з 1,4 мільярда людей до 6 мільярдів, а нині, в
XXI столітті, вона досягла уже 7,2 мільярда осіб. Цей період
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відзначений серйозними змінами в соціальній структурі населення Землі: лише так званий «золотий мільярд» людей розвинутих
країн користується повною мірою досягненнями сучасної культури, а шестимільярдна зона світової периферії утворює «полюс
злиденності», потерпаючи від голоду, хвороб і поганої освіти.
Експерти прогнозують, що коли населення Землі досягне 10 мільярдів людей (а це, згідно з експертними даними, гранична кількість, яку наша планета може прогодувати), населення «полюса
злиденності» уже сягне 9 мільярдів осіб, при тому, що населення
«полюса благополуччя», судячи з усього, залишиться незмінним.
Варто враховувати й те, що кожна людина, яка проживає в розвинутих країнах, чинить у 20 разів більший тиск на природу, ніж
людина із країн, що розвиваються. За експертними підрахунками,
якщо кожен житель Землі буде споживати стільки, скільки середній
американець, нам потрібен буде обсяг ресурсів у розмірі… п’яти
планет. Тому суспільство все більшою мірою виступає проти споживацького ставлення до життя і за необхідність прийняття моделі
стійкого (достатнього) розвитку. Необхідно менше використовувати
води, бензину, газу, менше купувати речей тощо. Все зазначене
вище стосується безпосередньо України. Стан її екології плачевний,
оскільки він несе на собі відбиток світової периферії. Йдеться і про
забруднення довкілля, безпосередньо пов’язане з високо затратною
економікою; і низьку енергетичну ефективність та невикористання
природних джерел енергії; і про деградацію ґрунтів та низьку якість
їх використання; і про всезростаючі розміри індустріальних відходів
та забруднення питної води; врешті-решт, – про необхідність
збереження біорізноманіття в довкіллі.
Шляхи розв’язання цих проблем на світовому рівні зазнали
певної еволюції. Найбільшою мірою пошуком концептуального
розв’язання глобальних проблем стали перейматися вчені, зокрема
під егідою Римського клубу. Спочатку була висунута ідея «органічного зростання» світової економіки і культури як єдиного
організму (М. Месаревич, Е. Пестель). Далі вихід стали вбачати в
утворенні всесвітніх інститутів з контролю над глобальними
соціокультурними й економічними процесами (Я. Тінберген). У
подальшому свого розвитку зазнала ідея глобального управління
світом із єдиного центру у формі «всесвітньої держави». В 1990-ті
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роки ідея «світового уряду» все ж поступається проектам глобального співробітництва держав зі збереженням життєво важливої
ролі ООН (доповідь «Наше глобальне сусідство», 1996 р.). А вже в
XXI столітті дедалі більшого значення набуває поняття «глобальне
громадянське суспільство», під котрим розуміються всі люди
Землі, що активно вирішують глобальні проблеми там, де це не
здатні зробити національні уряди.
Але що таке «глобальне громадянське суспільство»? Бжезінський уточнює це досить довільно трактоване поняття, виділяючи з
нього найбільш радикальний, на його погляд, революційний
елемент. Насамперед – це населення світової периферії, що перебуває нині у стані політичного бродіння. Під впливом ЗМІ – газет,
радіо, телебачення, Інтернету – активна частина населення третього світу створює спільноту, охоплену почуттям обурення й заздрощів до «золотого мільярда», і стає викликом існуючій глобальній ієрархії на чолі зі Сполученими Штатами Америки. Ці
потужні соціальні зсуви – результат усвідомлення населенням
світової периферії безпрецедентного рівня соціальної несправедливості, результат обурення злиднями і нехтуванням людською
гідністю. Серед цього населення особливе місце посідає молодь до
25 років, заряджена нетерпінням. Революційна загостреність цієї
групи народжується серед мільйонів студентів, сконцентрованих
часто у вишах досить сумнівного інтелектуального рівня. Усвідомлюючи досить низький рівень професіональної підготовки, і,
разом з тим, отримуючи досвід суспільно-політичної діяльності,
вони готові до найрадикальніших кроків. Як пише Бжезінський,
«потенціальні революціонери, вони являють собою еквівалент
бойового пролетаріату XIX і XX століть» [15].
Цей контингент і є рушійною силою глобального політичного
пробудження. Бжезінський акцентує увагу на тому, що цей політичний рух є глобальним за своїм географічним виміром, всеохоплюючим стосовно соціальної структури (за винятком віддалених
громад в сільській глушині), разюче юним за своїм соціальним
складом, а тому відкритим до політичних закликів, які надходять із
транснаціональних джерел, внаслідок синергетичного впливу грамотності і засобів масової комунікації. Внаслідок впливу ЗМІ сучасні політичні пристрасті можуть бути розігрітими й спрямова228
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ними навіть на досить віддалені цілі, не зважаючи на відсутність
такої об’єднуючої доктрини, як марксизм.
Ситуація, що склалася, викликає нервозність серед сильних
світу цього. Це знайшло своє відображення у доповіді за назвою
«Міленіуми», винесеній міжнародною консалтинговою фірмою
Deloitte на обговорення міжнародного економічного форуму в
Давосі в 2014 році. В доповіді «міленіумами» названо тих, хто
народився пізніше 1983 року. До 2025 року вони будуть становити
75% всієї робочої сили у світі, а значить, саме від них багато в
чому буде залежати подальше існування людської цивілізації.
Представлений цією фірмою аналіз показує, що репутація як
держави, так і бізнесу серед молоді на сьогодні є вкрай низькою,
хоча лише співробітництво держави і бізнесу, з одного боку, а
також громадянського суспільства – з другого, уповні зможуть
забезпечити розв’язання найбільш серйозних соціальних проблем.
У цій ситуації як ніколи зростає роль організацій громадянського
суспільства, здатних генерувати достойні ідеї. Однак, як це не
печально, до цих пір ці організації не мають ані достатніх засобів,
ані належної інфраструктури для досягнення своїх цілей. Саме
тому «міленіуми» у всьому світі вимагають змін, і з їхніми вимогами важко не погодитися.
Дискусії в Давосі 2014 року підтвердили спадкоємність уже
досить-таки усталеного курсу Заходу. Насамперед – зняття соціальної напруги широких верст обездоленого населення. Як вихід із
наявної ситуації, на думку глави Міжнародного валютного фонду
Крістін Лагард, ключовим і визначальним завданням економічного
розвитку провідні аналітики вбачають необхідність зростання середнього класу в світі, здатність забезпечити консолідацію громадянського суспільства з урахуванням появи соціальних мереж, всезростаючої міграції й необхідності зміни концепції громадянства в
сучасному світі. Тобто, світ потребує нових соціальних підходів для
аналізу домінуючих глобальних трендів [16].
Підсумкові висновки консалтингової фірми зводилися до того,
що відповідальність за суспільство в подальшому не можна покладати виключно на уряд. Бізнес-лідери також повинні дедалі більшою мірою пропонувати молоді унікальний набір знань і вмінь, які
лише в поєднанні з фінансовими ресурсами як державного, так і
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неурядового секторів мають можливість створити могутній інноваційний мікс. У підсумку, на Всесвітньому економічному форумі
було поставлено завдання «Змінити світ», сприяючи: 1) інноваційному мисленню; 2) розвитку інноваційних навичок; 3) досягненню
реальних позитивних зрушень. Тобто, в роботі з молоддю слова аж
ніяк не повинні розходитись із ділами. Адже лише на шляху практичного втілення в життя реальних економічних і політичних
реформ є можливість відновити віру «міленіумів» – новітньої робочої сили і висунутих із її рядів майбутніх лідерів [17].
Як стоїть справа в Україні? Судячи з усього, питома вага молоді в суспільно-політичному житті країни об’єктивно буде зростати. Але викликає тривогу те, що за час першого двадцятиліття
незалежності відбулося шестимільйонне скорочення населення України, а нині ця скорботна цифра досягає семи мільйонів. Смертність випереджає народжуваність. До того ж на ринок робочої сили
поступово виходять люди, народжені під час демографічної кризи
1990-х років, що загострює ситуацію. Якщо в 2000 році нараховувалося 11 мільйонів дітей у віці до 14 років, то уже в 2009 їх
кількість скоротилася у два рази – до 6,5 мільйона дітей. Система
освіти однією із перших відчула на собі необхідність глибоких
реформ, коли в 1990-х роках притьмом опустіли дитячі садки за
наявності 14 мільйонів пенсіонерів.
Коли країна увійшла в нульові роки XXI століття, в Україні
трудилося лише 44% жителів країни (трохи більше 20 мільйонів).
До того ж, у молодіжному середовищі відбувається загрозливе розшарування. З одного боку, молодь намагається уникнути трудовлаштування в промисловому секторі, де важка робота пов’язана з
ризиком для здоров’я і життя. Вона віддає переваги фінансовому й
офісному сектору, торгівлі й державному управлінню (навіть не
зважаючи на невисокий рівень заробітної плати). І це не можна
засуджувати – така вимога часу.
Але при цьому необхідно враховувати, що заробітна плата
«білих комірців у Києві в середньому вдвічі нижча, ніж в столиці
Росії, і в чотири-п’ять разів нижча, ніж у Великобританії. Все це
відображається на продуктивності праці. Згідно з соціологічними
опитуваннями, близько 43% громадян України визнають, що могли
б трудитися краще, якби при цьому збільшилася їх заробітна плата.
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Близько 8% признаються, що на роботі вони відверто ухиляються
від виконання покладених на них обов’язків. І лише 15% наших
співвітчизників вважають, що викладаються на всі 100% [18].
Виникає запитання: чи ж потрібно дивуватися, якщо, згідно з
останніми опитуваннями кадрового порталу HH.ua, 44% офісних
працівників України збираються виїхати на працю в інші країни.
Ще 52% задумуються над такою перспективою і лише 4% не планують нікуди виїжджати. Найбільш поширені причини міграційних настроїв такі: низька заробітна плата (41%), відсутність
перспектив (36%), неможливість професіональної реалізації (32%).
Ще 29% прагнуть виїхати через нестабільну політичну ситуацію в
країні, 26% мріють про більш високу заробітну плату, а ще 12%
збираються відкрити в іншій країні свій бізнес [19].
Чи є у цих людей якісь перспективи щодо реалізації свого
потенціалу? Судячи з усього, для одних вони можуть бути навіть
блискучими, але для інших – досить невиразними. Як зазначає
Мануель Кастельс, за допомогою сучасних інформаційних технологій провідні транснаціональні компанії можуть відшукати й
найняти необхідних для фірми людей, якщо вони, умовно кажучи,
будуть перебувати навіть у Сахарі. І навпаки, ці фірми не інтересуються тими людьми і регіонами, які не втягнуті в сучасне інноваційне чи масове виробництво, де люди не становлять інтересу
для глобального капіталу ані як виробники, ані як споживачі. Відчайдушні спроби деяких регіонів світу стати частиною глобальної
економіки, уникнути маргіналізації наштовхуються на те, що
міжнародна організована злочинність намагається використати їх
для зміцнення позицій світової кримінальної економіки. У сфері
промислового виробництва цей сегмент робочих місць посідають
спеціалісти, які за інших обставин не мали б взагалі шансів влаштуватися на роботу. Відсутність конкуренції з боку більш освічених людей занижує їх мотивацію до підвищення професіонального
рівня – бо ж замінити цей контингент малокваліфікованої робочої
сили практично ніким [7].
У підсумку, на ринку праці України зримо виявилася тріщина
загального глобального розколу: між традиційним індустріальним
«родовим» трудом, з одного боку, і «самопрограмованим» трудом
нового інформаційно підготовленого покоління – з другого. А
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лінію вододілу між ними (що поглиблюється) проклала освіта. Для
представників «самопрограмованого» труда на перший план виходить освіта як можливість і здатність «перепрограмувати» себе
відповідно до безкінечних змін і нових завдань у процесі удосконалення й ускладнення виробництва. Однак для цього контингенту
необхідне нове інноваційне виробництво. А замість нього в Україні
все ще працює старе, що залишилося від радянських часів, «трофейне» обладнання, на котрому працюють представники «родового» труда, яких ніщо не стимулює до «самопрограмування» й
підвищення знань.
Зазначені тенденції характерні не лише для України, але і для
решти світу – ситуація економічної депресії завжди і всюди негативно відбивається на долі молоді. Так, Лайза Кан, економіст з
Йєльської школи менеджменту, порівняла кар’єру випускників університетів, які закінчували навчання в роки безробіття, з кар’єрою
тих, чий випуск припав на період економічного піднесення. Ті,
кому не поталанило, показали у підсумку набагато гірший результат, причому не лише у перші роки після закінчення університету,
але і впродовж усього життя. Коментуючи зазначену тенденцію,
лауреат Нобелівської премії Пол Кругман пише: це і є «руйнівний
ефект тривалого безробіття: якщо людей, котрі тривалий час залишаються без роботи, починають розглядати як нездатних її знайти,
в довготривалому плані це призводить до скорочення ефективної
сили економіки, а отже, до зменшення її продуктивності. Десь у
такому ж становищі виявляються випускники університетів, які
змушені погоджуватися на роботу, що не вимагає отриманих ними
під час навчання професійних навичок: час іде, і вони можуть відкрити для себе, що зведені до рівня некваліфікованих працівників,
в крайньому разі, в очах потенційних працедавців, що робить
освіту непотрібною» [20].
Проблема погіршується тим, що коли – і якщо – економіка
врешті-решт починає відновлюватися, вона стикається з обмеженнями виробничої здатності. Стає зрозумілим, що без зміни політичного курсу економіка ще довго буде залишатися кволою. І така
тенденція аж ніяк не радує нинішнє керівництво України. Десятки
і сотні тисяч людей постійно знаходять і втрачають своє робоче
місце, часто скочуючись у структури тіньової, якщо не криміналь232
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ної, економіки. Все це переростає в людські кризи, провокує хвороби, тяжіння до наркотиків/алкоголю, загрожує втратою заощаджень і потраплянню в кредитний капкан. Збільшується прошарок
людей, де грань між соціальними виключенням і щоденним виживанням все більш розмивається. Частина колишнього радянського
сегмента спеціалістів і науково-технічних працівників все ще намагається утриматися на плаву, не скотитись до рівня люмпенізованої
робочої сили соціально недієздатних людей. Разом з тим, стихійно
вибудовується справжня спіраль виштовхування людей з виробничого циклу (та й справжнього соціального виключення), яка веде
до особистісної деградації.
Розкол у соціальній структурі робочої сили приніс з собою і
політичне протистояння молоді: освіченої, з одного боку, і малоосвіченої молоді – з другого. Він зримо поглиблює розмивання не
лише залишків класової, але й національної солідарності. Але
увесь трагізм ситуації полягає в тому, що цей освітній ценз провокує соціальне виключення, з одного боку, освічених і потенційно
багатих сегментів майбутнього постіндустріального суспільства (їх
цінністю до останнього часу нехтували, а їхня значимість як виробників/споживачів була не запитувана чи примітивно ігнорувалася).
І навпаки, з другого боку, малоосвічена молодь депресивних
регіонів теж часто-густо залишалася без роботи і примітивно
використовувалася в ролі «штурмовиків», що відстоювали ідеали
віджилих форм індустріального суспільства. Врешті-решт, і одні, й
другі опинилися на Майдані. Лише студентство провідних університетів ми побачили на одному боці барикад – на Євромайдані, а
малоосвічену молодь депресивних регіонів країни, так званих
«тітушок» – на другому, на Антимайдані.
Ось цей клубок проблем і засвідчив нам, що об’єктивно
«міленіуми» (як освічені, так і малоосвічені) політизуються щоденно і щогодинно. Лише одні стали розуміти, що коли не візьмуться
за політику, то політика візьметься за них. Адже недарма одним із
найчастіше використовуваних понять в часи інтерв’ю на Майдані
було – «ДІСТАЛИ». Одначе є й інші – молодь, яка живе «по понятиям», які привили їм куратори депресивних регіонів. Обидві ці
групи молоді поставлені перед вибором альтернативи: яка система
влади і форма державності є для них найбільш прийнятною?
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Судячи з усього, вузькоспеціалізований труд, пов’язаний з індустріальним виробництвом, конвеєром – тяжіє до «сильної руки». І
навпаки: «самоорганізований» труд інформаційного суспільства
тяжіє до децентралізації владних повноважень і утворення сучасної геометрії влади.
Осмислюючи все пережите, чи можна було в цій ситуації
ставити запитання: «хто кого»? Адже це – два контингенти переважно молодих громадян однієї і тієї самої України? Саме їм
судилося жити разом і адекватно відчувати на собі «спільність історичної долі». Необхідно було аж надто постаратися, щоб розбудити
ненависть у цих молодих серцях, маючи на меті свої власні корисливі інтереси і відсікаючи тим самим Україну від цивілізованого
світу. А потім ще й звинувачувати «міленіумів» у екстремізмі!
Нинішнє керівництво України виявляє усе більшу стурбованість і навіть тривогу, викликану економічними кризами і соціальним виштовхуванням молоді із суспільних процесів. У своїй
інавгураційній промові Президент України Петро Порошенко чітко
визначив майбутній магістральний тренд досягнення суспільної
консолідації: «Наявність роботи – це те, що дає людині можливість
жити безбідно. Найбільше професійне задоволення я досі отримував
саме від створення робочих місць. Що може втішати людину
більше, як праця та гідна зарплата за неї? Робочі місця мають організовувати підприємці. А от справи глави держави – це забезпечення
таких умов, коли ніхто і ніщо не заважає працювати. Держава
цінуватиме внесок роботодавця та платника податків в економіку та
соціальну сферу. Забезпечення людей роботою та гідною оплатою –
це перша гарантія внутрішнього миру та національної безпеки. Хоча
управління економічними процесами належать до компетенції
вільного ринку або Уряду, Президент як гарант Конституції зобов’язаний забезпечити умови для інноваційної економіки та
соціальної справедливості. Справедливий розподіл багатства – це
нагальна вимога часу. Але перш ніж національне багатство ділити,
його треба примножити. Україна має все необхідне, щоб забезпечити людям європейський добробут» [1].
Таким чином, наше суспільство все більше наближається до
консенсусу – його вже не влаштовує авторитарна політична мобілізація. Всупереч складності й неоднозначності поточного моменту в
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Україні, ми маємо чітко усвідомити, що в довготривалому плані
лише демократична участь може бути найліпшою гарантією як
соціального прогресу, так і політичної стабільності.
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Тетяна Бевз

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
У статті основна увага зосереджена на аналізі громадянської ідентичності та аналізуються соціологічні дані, які є
свідченням проблем щодо формування зазначеної ідентичності.
Наголошується на відсутності державної стратегії з формування
громадянської ідентичності. Аналізується ситуація з Кримом.
Ключові слова: громадянська ідентичність, громадяни, державна стратегія.
Bevz T. Features of the development of civic identity in
contemporary Ukraine. The focus is centered on the analysis of civic
identity. Sociological data as the evidence of problems with the
formation of civic identity are analyzed. It is noted in the absence of the
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state strategy of development of civic identity. The situation of the
Crimea is analyzed.
Keywords: civil identity, citizenship and national strategy.
Україна сьогодні переживає надзвичайно складний період у
своєму політичному розвитку. Вперше за двадцять три роки незалежності надто гостро постало питання єдності держави, збереження
територіальної цілісності. І у зв’язку з цим досить гостро постає
питання громадянської ідентичності. Адже саме вона є чинником,
який сприяє самоорганізації індивідів, об’єднаних належністю до
однієї держави як сукупності «ми», підтримуючої єдину систему
смислів, переконань, уявлень про державу, свою країну, себе як
члена спільноти. Чинниками національної та громадянської ідентифікації виступають національна належність, народність та громадянство, які мають у своїй основі ендогенну природу. Українська
нація вбачається як спільнота громадян різного етнічного походження, яких пов’язують не тільки визнання як цінності факту
існування української державності та належності до її громадян, але
й спільні культурні риси. Саме на цій концепції повинна базуватися
політика ідентичностей, яку мають здійснювати владні органи й усі
державні інституції України.
Громадянська ідентичність громадян України є складним і
неоднозначним явищем. Українці відчувають гордість за країну,
проявляють патріотизм. Гімн України у період осені 2013 р. – зими –
весни 2014 рр. став символом єдності України та її громадян. У той
же час зростає недовіра до інститутів влади, з одного боку, а з
іншого – до свого оточення. Виникає бажання зняти з себе моральну
відповідальність за події, які відбуваються в країні. Яскраво почали
проявлятися ментальні відмінності між громадянами України. Суспільство стало неоднорідним не тільки за соціальними, економічними, політичними, але і за ідентифікаційними ознаками. Водночас
гостроти питанню громадянської ідентичності надають соціальнополітичні наслідки глобалізації, інтенсифікація процесів регіональної інтеграції, криза націй-держав, а також труднощі у функціонуванні інститутів демократії.
Дослідження політичних механізмів формування громадянської ідентичності пов’язано як із загальносвітовими тенденціями
розвитку політичних систем, так і зі специфічними умовами
237

0ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ

Âèïóñê 3(71)

функціонування української державності. Важливою з точки зору
методології та операціоналізації поняття «ідентичність» вважаємо
роботу М. Кастельса «The Power of Identity». Автор запропонував
класифікацію форм і джерел формування ідентичності, виділяючи:
легітимуючі ідентичності, які вводяться владними інститутами
суспільства для розширення та раціоналізації свого панування над
соціальними акторами; ідентичності опору, що формуються акторами, які перебувають у ситуації їх недооцінки й/або стигматизації
логікою панування; проективні ідентичності, які виникають у
ситуаціях, коли соціальні актори на основі доступного їм культурного матеріалу будують нову ідентичність, що має по-новому
визначити їхнє становище в суспільстві і спрямована на перетворення всієї соціальної структури [1].
Формування громадянської ідентичності належить до найважливіших функціональних елементів сучасних політичних систем.
Беззаперечно ідентичності є однією з тем, що «найбільш чуйно
реагують на політичні зміни в країні та світі в цілому» [2, с. 19].
Сучасне суспільство – «це простір ідентичностей, що постійно
змінюються». Громадянське суспільство стає незамінним партнером держави у формуванні та відстоюванні нової ідентичності, в
побудові її інститутів, у подоланні опору приватизованих інститутів колишньої ідентичності. У сьогоднішньому світі до «ризику
опинитися маргіналами більше схильні ті, хто зберігає ідентичність всупереч зміні об’єктивної соціальної ситуації та не здатні
прийняти нові соціальні реалії» [3, с. 10]. Громадянська ідентичність буде вважатися повноцінною, якщо: 1) людина сама себе
вважає громадянином («Я – фактор»); 2) співтовариство, починаючи с груп членства і закінчуючи таким узагальнюючим суб’єктом, як народ, визначає людину як громадянина («Ми – фактор»);
3) інші особи, узагальнюючі «Вони» («Інші», «Чужі», «Вороги»)
визнають людину громадянином («Вони – фактор»).
Головними маркерами громадянської ідентичності можна вважати мову (надання українській мові статусу державної, обов’язкове
застосування її в офіційній сфері, у системі освіти та діяльності
засобів масової інформації), державну символіку (гімн, прапор, герб
України), календар святкових дат (якими вшановуються визначні
події в історії України, її видатні особи). Це сприяє усвідомленню
громадянами України спільності свого минулого та майбутнього,
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інтерналізації тих політичних та культурних цінностей, які мають
бути ідентитетами національної належності й дозволять населенню
України сприймати себе як єдину соціальну спільноту.
Серед багатьох чинників, які можуть зумовлювати неготовність
значної частини населення країни сприймати себе як громадян
України, ймовірно, не останню роль відіграє неприйняття концепції
української нації, яка наповнюється не тільки політико-громадянським, але й етнічним змістом. Про це свідчить та помітна диференціююча роль, яку відіграють у процесі формування національної
ідентичності такі фактори, як етнічна етнолінгвістична, регіональна
належність респондентів.
Є усі підстави стверджувати, що не у всіх громадян України за
формальним статусом сформувалася громадянська ідентичність.
Як слушно зазначив В. Степаненко, «фрустрація масових сподівань та, особливо, соціально-економічних очікувань населення,
пов’язаних із перспективами української незалежності, може бути
однією з причин психологічно-емоційного «протестного» несприйняття української громадянської ідентичності» [4, с. 112]. І цьому,
на наше переконання, є суттєва вина держави, – а саме: у вісутності чіткої державної програми з формування громадянської
ідентичності. Адже формування загальнонаціональної ідентичності
є чинником національної безпеки України.
Не вдаючись до детального аналізу офіційних документів, які
торкаються громадянської ідентичності, звернемо увагу на деякі з
них, котрі затверджувалися упродовж останнього десятиліття. Зокрема, у документі «Про стратегію національної безпеки України»
(затверджено Указом Президента України від 12 лютого 2007 р.
№ 105/2007) наголошувалося, що проблему забезпечення національної єдності та соборності Української держави ускладнює низка
негативних чинників, у тому числі «ціннісно-світоглядне розшарування українського суспільства, яке зумовлюється культурноісторичними відмінностями окремих регіонів України і поглиблюється внаслідок спекуляцій на цій проблематиці з боку певних
внутрішньо- і зовнішньополітичних сил, зокрема, екстремістського
спрямування» [5]. Одним зі стратегічних пріоритетів політики
національної безпеки було оголошено «досягнення національної
єдності та консолідації суспільства шляхом подолання як об’єктив239
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них, так і штучних суперечностей соціокультурного, конфесійного,
етнічного, мовного, міжрегіонального та регіонального характеру на
основі безумовного додержання конституційних гарантій прав і
свобод людини і громадянина» [5].
Сформованою громадянська ідентичність може бути тоді,
коли особистістю не тільки усвідомлюється її належність до держави, громадянином якої вона є за своїм статусом, та належність
до спільноти співгромадян, пов’язаних між собою перш за все
економічними та політичними зв’язками [4], але й набувають
ціннісної значущості всі атрибути державності, її символіка (Конституція, прапор, гімн, визначні історичні дати, видатні особи, що
шануються як «національні герої» тощо), а спільна з іншими співгромадянами «територія життя» сприймається як Батьківщина [6].
Саме на ці ідентитети орієнтується особистість, визначаючи своє
місце у соціальному просторі.
Результати моніторингових досліджень, що здійснюються
Інститутом соціології НАН України упродовж двох десятиліть,
засвідчили, що кількість тих, хто вважає себе перш за все громадянином України, коливалася у межах (+) (–) 40 % і лише починаючи
з 2005 р. дещо перевищувала 50 %. Значні позиції в Україні посідала місцева ідентичність: 44 % опитаних ототожнювали себе, насамперед, зі своїм містом/селом, ще 15 % – з регіоном і лише 31 %
– насамперед з Україною. Тільки – 3,3 % опитаних громадян
вважали безпосередню участь у громадсько-політичній діяльності
дієвим механізмом формування своїх політичних поглядів. Тобто
політична діяльність в Україні майже не мала загальнонаціонального виміру, а отже, була дотичним чинником формування
загальнонаціональної ідентичності. Найбільш важливим чинником
формування політичних поглядів громадяни називали власний
життєвий досвід – 37,5 % опитаних; засоби масової інформації –
28,6 %; спілкування з батьками – 15,6 % та друзями – 9 %
респондентів. 92,6 % респондентів (окрім АР Крим) у 2007 р.
сприймали Україну як свою Батьківщину; 99,5% бачать майбутнє
свого регіону у складі України; 65,5% переконані, що відмінності
між українськими регіонами не призведуть до розпаду країни;
61,9% не погодилися із тезою про те, що західні та східні українці
можуть вважатися двома різними народами (беззастережно під240
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тримали цю думку лише 6,4% опитаних [7]. Більшість українців
підтримували територіальну цілісність України і негативно ставилися до сепаратизму [7]. Так, 88,2% опитаних висловлювалися
проти виходу їх області зі складу України і утворення власної
держави, 85% виступали проти того, аби їхня область вийшла зі
складу України і приєдналася до іншої країни. 65,5% опитаних
вважали, що протиріччя і диспропорції розвитку Західної і Східної
України не могли призвести до розколу країни. Іншу думку мають
18,7% (Південь України – 26,1%). На запитання: «Чи вважаєте Ви
себе патріотом України?» 44,2 % респондентів відповіли «так»,
35,6 % – «скоріше так», 9,7 % – «скоріше ні», 4,3 % – «ні», 6,2 % –
«важко відповісти». Загалом частка патріотів перевищує 70 %,
хоча «тверді патріоти» становили більшість лише на Заході країни
(60 %), а найменша їх частка – на Сході (36,3 %). Більшість українців підтримувала територіальну цілісність України і негативно
ставилася до сепаратизму. 88,2 % опитаних проти того, аби їхня
область вийшла зі складу України і утворила власну державу; 85 %
проти того, аби їхня область вийшла зі складу України і приєдналася до іншої країни. 65,5 % опитаних вважали, що протиріччя і
диспропорції розвитку Західної і Східної України не можуть
призвести до розколу країни. Протилежної думки дотримувалися
18,7 % респондентів (Південь України – 26,1 %) [7]. Ці дані стали
підтвердженням того, що в країні була стабільність, не було
суттєвих протиріч на рівні держави.
Однак уже за кілька років ситуація почала змінюватися, і це
яскраво відбилося на громадянській ідентичності. Це підтверджують
соціологічні дані. Зокрема, у межах програми «Просування політичних прав і громадянських свобод в Україні як потреба демократичного суспільного розвитку» впродовж січня–лютого 2009 р.
Українським незалежним центром політичних досліджень було
проведено опитування «Організації громадянського суспільства та
формування загальнонаціональної ідентичності». В опитуванні взяли участь 50 експертів з 22 міст 17 областей України (Вінницька,
Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Волинська, Полтавська, Львівська,
Луганська, Одеська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька) та Автономної Республіки Крим.
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Таблиця 1
Чи існують протиріччя в політичній, мовній, соціокультурній
традиціях між громадянами України, які проживають у різних
регіонах країни?
Так

Швидше так,
ніж ні

Ні

56%

30%

0%

Швидше ні,
ніж так
14%

Джерело: Тищенко Ю. Громадянське суспільство в Україні та «політика ідентичності» / Ю. Тищенко, С. Горобчишина. Укр. незалеж. центр
політ. дослідж. – К. : [Агентство «Україна»], 2010. – С.63.

Більшість експертів, які взяли участь в опитуванні, вказали на
наявність протиріч у політичній, мовній та соціокультурній традиції між громадянами України, які проживають у різних регіонах
країни. Так, 56% відсотків респондентів відповіли ствердно, 30% –
визнали, що такі протиріччя швидше спостерігаються, 14% – вважали, що такі протиріччя «швидше не спостерігаються, ніж спостерігаються» [8, с.62].
Таблиця 2
Якщо такі протиріччя існують, у чому вони насамперед
можуть проявлятися
(оберіть усі можливі варіанти відповідей)?
Різна мова
спілкування
в регіонах
(превалювання використання російської чи
української)
58%

Різні зовнішньополітичні орієнтації (євроатлантична інтеграція
чи інтеграція
до євразійських
структур)
78%

Відмінності у трактуванні
подій історичного
минулого,
історичної
пам’яті
81%

Відмінності
в електоральних уподобаннях
44%

Різні
соціокультурні традиції
50%

Джерело: Тищенко Ю. Громадянське суспільство в Україні та
«політика ідентичності» / Ю. Тищенко, С. Горобчишина. Укр. незалеж.
центр політ. дослідж. – К. : [Агентство «Україна»], 2010. – С.63.
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Таким чином, відмінності у культурно-мовних практиках,
різновекторні ціннісні орієнтири, регіональні особливості, різні
погляди на історичне минуле України зумовили розмитість, недоформованість загальнонаціональної ідентичності, гальмують
консолідацію українського суспільства і загрожують національній
безпеці країни.
Здійснений експертний аналіз сприяв тому, щоб чітко окреслити напрями державної політики щодо формування спільної
загальнонаціональної ідентичності громадян України. Серед них:
активізація дій органів влади всіх рівнів щодо відродження історичної пам’яті, мови і культури українців; всебічне сприяння розвитку культурного різноманіття мовно-етно-релігійних меншин, їх
активне залучення до державотворчих процесів; сприяння розбудові національної системи освіти з урахуванням змін у всіх сферах
суспільного життя.
Гіпотетично, ці заходи могли бути реалізовані, оскільки уже в
травні 2012 р. результати соціологічного дослідження (проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на
замовлення IHRPEX. Опитування охопило 110 населених пунктів у
всіх областях України та в АРК) засвідчили: по-перше, громадянська ідентичність є в сучасній Україні домінуючою. 53,4%
жителів України вважали себе у першу чергу громадянами України
і вже тільки після цього – представниками різноманітних локальних ідентичностей [9]. Найбільше громадянська ідентичність була
виражена у Центральній Україні (62,8%), а найменше – у Криму
(34%). При цьому 17% кримчан вважали себе мешканцями колишнього СРСР. У цілому в Україні цей показник становив усього 6%
[9]. Дві третини жителів різних регіонів вважали, що основою для
національного єднання мають стати підвищення рівня життя, а
також відродження промисловості та сільського господарства.
Захід, Схід та Крим у цьому єдині [9].
Позитивна динаміка щодо поступового утвердження громадянської ідентичності ймовірно досягла свого апогею 1 грудня
2013 р., коли мільйони українців об’єдналися проти побиття мирних студентів 30 листопада, і впала до найнижчого рівня у Криму
після анексії Росією. Безумовно, не можна сьогодні не говорити
про ситуацію в Криму. Зазначимо, щодо аспектів, які характери243
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зували особливості громадянської ідентичності жителів Криму,
можна віднести, насамперед, сприйняття держави, громадянами
якої вони є, ставлення до свого українського громадянства, рівень
патріотизму, а також зовнішньополітичні орієнтації кримчан, які
відбивають, зокрема, їх геополітичне та геокультурне тяжіння до
тих чи інших країн. У 2006 р. переважна більшість (74%) жителів
Криму сприймали Україну як свою Батьківщину, не сприймали –
22,2% [10, с. 5]. До 2008 р. позиції кримчан змінилися. На той час
сприймали Україну як Батьківщину 40,1% жителів автономії, не
сприймали – 32,9% [10, с. 5]. Ставлення до громадянства є одним з
важливих аспектів громадянської ідентичності, оскільки опосередковано характеризує ставлення особи до держави, громадянином
якої вона є. Це ставлення виявляється через такі виміри, як
сприйняття власного громадянства, готовність змінити його чи
отримати подвійне громадянство. Для переважної більшості (68,3%)
кримчан наявність громадянства України було питанням суто
практичним і не викликало ані позитивних, ані негативних почуттів.
Позицію посіло ставлення до українського громадянства як до обтяжливої необхідності, пов’язаної з неможливістю змінити країну
проживання (цю позицію відзначили 13% жителів Криму). І, нарешті, лише незначна частка (10,3%) кримчан пишалося тим, що вони є
громадянами України [10, с. 7–8]. Ставлення до українського
громадянства як до обтяжливої необхідності посіло другу позицію
серед росіян, вірних УПЦ та невіруючих.
Пишалися українським громадянством 19,2% українців (проти
9,2% тих, хто вважав його «обтяжливою необхідністю») і 15,6%
кримських татар (проти 5,8%); 20,3% вірних УПЦ-КП (проти 7,7%) і
16,4% мусульман (проти 5%) [10,с. 8]. Якби трапилася можливість,
то 48% кримчан погодилися б змінити українське громадянство на
інше. З них 80% обрали б, замість українського, громадянство Росії
[10, с. 8]. За національно-етнічною ознакою, змінили б українське
громадянство на інше 54,7% росіян (проти 22,8% тих, хто не зробив
би цього), 38,7% українців (проти 40,1%) і лише 28,6% кримських
татар (проти 46%) [10, с. 8]. При цьому, 86,5% тих росіян, які хотіли
б змінити громадянство, і більшість (76,7%) українців віддали б
перевагу громадянству Росії; 40,6% кримських татар – громадянству
Туреччини, 35,6% – громадянству Росії [10, с. 8].
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За чотири місяці до анексії Криму Росією у грудні 2013 р. 84 %
кримчан називали Україну Батьківщиною, а 79 % ще і вважали себе
патріотами. Не вважали Україну своєю Батьківщиною лише 3 %
кримчан, не з’ясували для себе 13 %. Разом з тим, 8 % жителів
півострова не вважали себе патріотами, а не змогли відповісти на це
питання 13 % людей [11]. На референдум у Криму 16 березня було
винесено два питання: «Ви за возз’єднання Криму з Росією на
правах суб’єкта РФ?» і «Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?». За
результатами незаконного референдуму за приєднання до Росії у
Криму (крім Севастополя) проголосувало 96,77% учасників голосування, у Севастополі – 95,6% [12]. Україна втратила Крим. В.о. Президента зазначив з приводу референдуму: «Його результати не відображатимуть реальних настроїв мешканців автономії. Слід розуміти,
що його результати заздалегідь намальовані у Кремлі, щоб офіційно
ввести війська на наші землі і почати війну» [13]. Слушність думки
виявилася надто прогностичною. Ситуація продовжує загострюватися. Східні області стали зоною конфліктної ситуації, в якій
активну участь бере російська сторона.
Політична трансформація не може не породжувати певну
«кризу ідентичності», складовою частиною якої є і криза громадянської ідентичності. Наслідки цієї кризи безпосередньо впливають і на процес становлення громадянської ідентичності.
Таким чином, аналіз політичних механізмів формування
громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві
є особливо нагальним на тлі поточної дискредитації інститутів
влади та сплеску протестної активності громадян у регіонах країни
(створення альтернативних чинним обласним радам «Народних
рад», численні приклади стихійної самоорганізації населення з
метою захисту своїх громадянських прав).
Суспільство і громадяни України потребують довгострокової,
цілеспрямованої й комплексної державної політики з формування
спільної громадянської ідентичності. Розв’язання існуючих проблем у цій сфері потребує узгоджених зусиль держави і суспільства.
Оскільки політико-правове поле України об’єднало представників
багатьох національностей, етнічних груп, релігій, необхідно здійснювати пошук норм, цінностей і моральних кодів, які сформуються
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у систему громадянських уявлень і забезпечать консолідацію
людей в єдиній Українській державі.
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Олена Кривицька

«ЗІТКНЕННЯ» ІДЕНТИЧНОСТЕЙ
ЯК ВИКЛИК СУСПІЛЬНІЙ КОНСОЛІДАЦІЇ
Автором проаналізовано ризики дезінтеграції в суспільстві у
контексті формування спільної ідентичності. Акцент зроблено на
виявленні ліній розмежувань ідентифікаційних практик, ризиків
та викликів національній безпеці України.
Ключові слова: криза ідентичності, спільна ідентичність,
зіткнення ідентичностей, ризики дезінтеграції.
Kryvytska О. «Clash» of identities as a challenge to social
consolidation. The author analyzes risks of disintegration in society in
the context of the formation of a unified identity. Emphasis is placed on
identifying lines of division in identification practices, risks and
treatments of national security of Ukraine.
Keywords: identity crisis, mutual identity, clash of identities, risks
disintegration.
Постановка проблеми. Серед багатьох причин наявного ідентифікаційного розколу в Україні – відсутність ціннісної єдності
суспільства, брак проектів суспільного розвитку, консолідуючих
його сегментів. Поглибленню конфлікту ідентичностей сприяє зуовлена простором соціокультурної дистанції амплітуда протиріч,
серед яких: ідеологічне протистояння; часткова регенерація пострадянської ідентичності; зародження регіональних субідентичностей
з різними ціннісними домінантами і стратегічними векторами
інтеграції. Сьогодні спільна українська нація формується, вбираючи
в себе маркери, успадковані від історичних типів ідентичності посередніх років. Але ці маркери набувають соціокультурної індивідуальності за нових реалій політичного розвитку країни. Йдеться
про те, що нова якість спільного суспільного організму формується
внаслідок «зіткнення» ідентичностей, їх дифузії та взаємного
«пристосування». Це призводить до виникнення ризиків дезінтеграції, перш за все, поляризації простору міжетнічної соціокультурної
дистанції, чим зумовлений «дифузний» стан ідентифікації значної
частини соціуму.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. У процесі вивчення
ідентифікаційних процесів суттєвим є визначення головних маркерів
ідентичності. Джерелом селекції таких маркерів для автора стали
праці вчених, які професійно досліджують багатовимірне явище
етнічності та мають чималий доробок у цій сфері політології. Серед
них російські дослідники – Ю. Бромлей, А. Абашидзе, С. Арутюнов,
Ю. Арутюнян, В. Ачкасов, О. Волкогонов, Л. Дробіжева, В. Малахов,
Н. Лебедєва, Г. Солдатова, В. Тішков та ін.
Серед вагомих вітчизняних публікацій, які акцентують увагу на
феномені етнічності, аналізуть ризиковість процесу етнічної ідентифікації, роботи А. Колодій, В. Котигоренка, І. Кресіної, В. Крисаченка, В. Кулика, О. Майбороди, Л. Нагорної, В. Євтуха, М. Обушного, М. Панчука, С. Римаренка, Л. Рябошапки, М. Рябчука, М. Степика, М. Шульги та ін. Праці зарубіжних і вітчизняних учених
визначають принципи й положення, які слугують теоретичною і
методологічною основою вивчення міжетнічної взаємодії, основою
аналізу системи маркерів, які спричиняють наявність ліній демаркації в етнополітичному просторі, розмежування соціуму на
«своїх» / «чужих» внаслідок структурних розмежувань та наявності меж соціокультурної дистанції.
Мета статті – проаналізувати деякі причини «зіткнення»
ідентичностей в етнополітичному просторі України, що поєднується із виявленням модулів розмежувань, особливих ризиків та
маркерів у системі формування спільної ідентичності українського
суспільства.
Виклад основного матеріалу. Зважаючи на події кінця
2013 р. – початку 2014 р., можна припустити, що український
народ не сформував єдиної громадянської спільноти зі спільною
історичною міфологією, цінностями й символами. Нагадують про
себе «атавізми» радянської ідентичності у масовій свідомості.
Приміром, «близькість» до Радянського Союзу в 2013 р. відчувала
значна частина українських громадян – 34,6%. Найбільше така
ідентифікація розширена на Сході країни – 48%, в Центрі – 32%, на
Заході – 17%. Загалом «ностальгуючих» за СРСР в українському
суспільстві залишається близько 40% [1]. Cвітоглядний злам та
дисонанс пріоритетів лишається для значної частини населення
серйозною ціннісно-свідомісною дилемою. На жаль, останні роки
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продемонстрували хронічне ігнорування з боку владних структур
завдань консолідації соціуму, а їх практичні дії мали протилежне
спрямування і призвели до поглиблення суспільного розмежування.
З-поміж різних видів колективної ідентичності етнічна виявляється особливо вразливою за умов дестабілізації, яка стала упродовж останніх років виразним тлом українського життя. Український соціум позбавлений об’єднуючих стимулів – ідеологія, спільні
цінності, артикульовані державні інтереси цю роль не виконують.
Хоча поняття «громадянське суспільство» й актуалізоване у політичній риториці, його змістовне наповнення залишається доволі
невиразним. Здається, провладні структури свідомо уникають
дискусій навколо цієї проблеми, апелюючи до поняття «нація», яке
містить як громадянські, так і етнічні маркери. Дефіцит громадянської ідентичності надто слабо компенсується локальними
різновидами культурних ідентифікацій, а етнічні, релігійні та мовні
ідентичності доволі часто спричиняють демаркацію етнополітичного простору.
Перманентні політичні кризи зробили наочною лінію конфліктності, яка іманентно спричиняється незбігом світоглядних
настанов і політичних практик різних сегментів багатоскладового
соціуму. Триваюче гостре протистояння на владному Олімпі найчастіше сприймається у суспільстві як «керований хаос» та «війна
амбіцій». Реалії нашого життя показують, що відбувається не
тільки і не стільки боротьба «у верхах» за владу і власність, а за
формулою Л. Нагорної, загострення «усіх криз розвитку – кризи
ідентичності, кризи легітимності, кризи проникнення, кризи участі,
кризи розподілу. Складне переплетення цих криз найточніше
передається формулою «криза інтеграції»: неефективність влади і
її популістська політика призводять до серйозної дестабілізації
усього суспільного організму» [2, с. 269]. Утім, хоч якої глибини
сягала б ця всеохоплююча криза, в її основі незмінно перебуває
незбіг ідентифікаційних критеріїв і ціннісних систем.
За цих умов спрямування ідентифікаційних практик має забезпечувати певний рівень лояльності громадян до владних структур та
усіх політичних акторів, створювати основу для усвідомлення та
втілення в життя принципу «єдності в багатоманітності». Формування громадянської нації має стати основним пріоритетом, зусилля
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держави й суспільства повинні спрямовуватися на формування засад
спільної ідентичності – колективного «ми», відкритості до цивілізаційних надбань, недопущенні будь-яких проявів нетерпимості.
Рух України до Європи можливий лише на ґрунті дотримання
соціогуманітарних стандартів етнонаціональної й соціокультурної
політики – пріоритету індивідуальних прав над колективними, поєднання раціоналізму із ліберальними трактуваннями прав людини,
неприйняття будь-яких форм етноцентризму, непримиренності до
проявів ксенофобії.
Сучасне покоління стало свідками процесу, коли дедалі зростаючий розрив між елітними верствами й основною часткою громадян
призвів до соціального відчуження. Сьогодні український соціум не
тільки розколотий – він «атомізований та біполярний» [2, с. 268].
Одним із маркерів такого стану, за даними соціологічних досліджень, є ототожнення з радянськими (совєтськими) людьми, яке
сягає 25 % у Східному регіоні, в Криму – 28 %. Причини такої
консервації свідомості вбачається у поєднанні глибокої економічної та політичної кризи з відсутністю сталої системи цінностей, яка
мала б замінити радянську протягом років незалежності. «Втеча до
радянськості» є своєрідним компенсаторним механізмом, маркером
соціокультурної адаптації за нових соціально-політичних реалій
[3, c. 45–50]. Разом з цим інтерес громадян до політики протягом
останніх років постійно зростав: ідеологічно ідентифікують себе
40–55 % громадян. Протилежні ціннісно-ідеологічні орієнтації
зумовлюють зіткнення ідентичностей навколо питань внутрішньо(гео-)політичної перспективи.
Зазначене вище певною мірою пояснює зростання рівня психологічної готовності населення до протестів: кількість налаштованих
на протест в 2004 р. становила – близько 28%, в 2011 р. – 28 %, в
2012 р. – 25,5%. Дестабілізаційний протестний потенціал передостанніх п’яти років сягав індексу 4,2 (критичний рівень – 4,4) [1].
Зауважимо, що якщо в 2012 р. зафіксовано 43 % протестів, пов’язаних із соціально-економічними питаннями, то у першому півріччі
2013 р. таких відбулося вже 55 %. За даними загальнонаціонального
опитування щодо протестних настроїв українського суспільства в
2013 р. брати участь в акціях протесту були готові 35 % населення
України (9 % – «обов’язково», 18 % – «скоріше за все»). Варто
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наголосити, що в 2013 р. серед чинників, які спонукали людей до
протесту, утиск демократії в країні названо головним. Активізація
протестних настроїв стала ознакою як глибини соціальних розмежувань, так і кризи ідентичності, посилення викликів формуванню
спільної ідентичності громадян України.
Наслідком безпорадності влади у налагодженні цивілізованих
засад співжиття стало поширення у суспільстві зневажливого ставлення до закону і традиційних моральних цінностей, втрата віри у
демократію як одну з найвищих цінностей. Звідси апатія одних і
нетерпимість та агресивність інших, розмитість уявлень про права
й обов’язки, низький рівень довіри до державно–політичних
інститутів, слабкий рівень усвідомлення громадянами власних і
національно-державних інтересів. Не варто нехтувати й тим, що
зниження до критичного рівня поваги до закону породжує чинники
дезінтеграції, уповільнюють формування спільної ідентичності
громадян. Лише 19 % пов’язують з Україною свою соціальну
перспективу, 69 % не бачуть свого соціального майбутнього на
Батьківщині [2]. Зазначене дозволяє визнати: брак єдиних «правил
гри» та авторитетного арбітра в особі держави спричиняє недовіру
у суспільних відносинах між сегментами багатокультурного простору. Ідея консолідації, така важлива для формування спільної
громадянської ідентичності, частково скомпрометована. Це стосується таких маркерів, як патріотизм, толерантність, моральність
політики, верховенство права і справедливість суду, політична
реформа та ін. Такий розпорошений стан суспільства актуалізує
ризик соціального вибуху, що може призвести до втрати засад
державності [4, с. 8].
Проблеми перманентної кризи участі в країні і спровокованої
нею кризи легітимності зазвичай пов’язуються із неспроможністю
основних політичних гравців виробити чітку економічну й ідеологічну стратегію. Глибоке розчарування соціуму у діях влади і
непрозорість у прийнятті політичних рішень після гучних запевнень
у чесності й відкритості суттєво поглибили стан суспільної дезадаптації й деморалізації. Дослідження соціологів переконливо ілюструють небезпечний рівень дезорієнтованості, який робить вітчизняний політичний простір ареною «гри без правил» і навіть «війни
на знищення». Щорічні загальнонаціональні моніторингові опи251
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тування Інституту соціології НАН України показали, що з 2010 р.
майже 70 % респондентів відчувають брак дотримання чинних законів, 72,2 % – констатують відсутність стабільності в державі та
суспільстві [5, c. 293, 294]. Можна припустити, що надалі правовий
нігілізм і розрив між деклараціями та реальними кроками сприятимуть посиленню поляризації суспільства.
Очевидна слабкість і непередбачуваність української влади й
опозиції постійно продукувала нові ризики, заважала громадянам
осмислити перспективи розвитку на найближчі роки. Йдеться про
перманентний стан тривожності, який посилився у контексті політичних криз. Так, у сприйнятті українцями власного майбутнього:
в 2012 р. – у 29 % переважала тривога, у 18 % – розгубленість, у
15% – страх [6]. В кінці 2013 р. тільки 15 % населення вірили, що
життя в країні стане кращим, а 71 % опитаних зазничили, що
ситуація в країні змінилася на гірше [1]. Небезпечно високий
рівень розчарування та високий рівень роздратування створили
ефект негативної мобілізації в суспільстві, що підтвердив вибух
протестної активності та громадянської непокори кінця 2013 –
початку 2014 рр. Хиби демократії «по-українськи» сприяли зростанню вагомості мотивів приєднання до протестів, які були
пов’язані з відсутністю консенсусного розв’язання питань консолідації соціуму.
Тривале перебування різних частин України у складі різних
цивілізаційних систем, незважена регіональна політика у поєднанні з інтересами регіональних кланів створили феномен кризи
ідентифікації, розколотості суспільної ціннісної системи, яка має
виразний регіональний вимір. Ціннісно-ідеологічні маркери регіональних ідентичностей, які формуються під впливом геополітичних реалій і глобалізації, полярні. Зіткнення ідентичностей провокують спроби політичних еліт експлуатувати чинник регіональної
поляризації заради власного іміджу і дискредитації опонентів.
Доводиться констатувати, що ризиковий контекст ідентифікації
створюють чинники: диференціації мовних практик і ставлення
до статусу російської мови; ставлення до історичної, передусім
радянської, спадщини; комплекс питань стосовно геополітичного
вибору України.
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Сучасна Україна є типовим багатоскладовим, або сегментарним, суспільством, в якому вектори політичної поляризації в
цілому збігаються з лініями етнополітичної демаркації – регіональної, етнічної, мовної, конфесійної. Наявність кількох закритих
політичних субкультур на тлі протистояння на владному рівні,
виразна бінарність ментальних моделей зумовлює високий рівень
суспільної конфліктогенності. Сьогодні в Україні превалює двозначна логіка із незаперечною правотою «своїх» щодо проблем
суспільно-політичного життя. А це, в свою чергу, тягне збільшення
відставання країни від європейської спільноти, до складу якої вона
прагне увійти. Очевидно, що без формування інтегральної системи
базових цінностей, здатних об’єднувати соціум, Україна й надалі
буде приречена на орієнтаційну роздвоєність, ціннісну конфронтаційність, «кризу ідеалів». Йдеться не про нав’язування єдності,
створення атмосфери показної одностайності. Йдеться про пошук
принципово нової парадигми формування спільної громадянської
ідентичності, про налаштованість на узгодження позицій різних
політичних акторів.
Поряд із політичною ідентичністю важливим чинником націотворення є досягнення соціокультурної консолідації населення.
Принагідно зауважимо, що чинниками формування спільної ідентичності є, насамперед, історико-культурні та соціальні міфи,
герої, постаті, гасла, свята. На жаль, в сучасному культурному,
інформаційному та освітньому просторах України фактично відсутні явища об’єднавчого гатунку. Пошук спільних соціокультурних модулів є проблематичним з огляду на історичне минуле,
геополітичні впливи, слабкість інститутів громадянського суспільства. Зменшення ролі етнокультурних стереотипів у національній
самоідентифікації всіх етнічних і національних груп та зростання
ваги політико-світоглядних компонентів, з одного боку, відкриває
шлях до формування цілісного національного організму на громадянській основі, а з іншого – створює небезпеку використання етнічних маркерів у груповій мобілізації.
Не можна не помічати того, що недосформованість національно-громадянської та слабкість соціокультурних ідентичностей,
гостра асиметрія орієнтацій, фрагментарність політичної культури,
схильність до «пошуку ворога», розбалансованість міжцерковних
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відносин – серйозні «розмиваючі» чинники етнополітичного поля.
За таких умов говорити про громадянське суспільство, спільну ідентичність передчасно. Склалася матриця конкуренції двох «різновекторних» проектів. Для одного характерний пріоритет національних
цінностей, етноцентризму й монолінгвізму, а для іншого – пріоритет
радянськості в соціокультурному просторі [7, c. 176–178].
Серйозні виклики суспільству спричиняє відсутність державної стратегії у суспільстві, де «війна всіх проти всіх» сприймається
сьогодні як норма. Наслідком стала втрата цивілізованого виміру
існування соціуму, викривлення стратегічних орієнтирів, загальної
деморалізації суспільства. За цих умов зростають можливості маніпулювання суспільною свідомістю, утвердження пріоритетів одної
етнічної ідентичності, побудова ідентифікаційних практик у руслі
протиставлення й негативізму – «зіткнення». Національній безпеці
України сприятиме досягнення національної єдності та консолідації суспільства шляхом подолання як об’єктивних, так і штучно
створених чинників соціокультурного, конфесійного, етнічного,
мовного, міжрегіонального та регіонального виміру, додержання
конституційних гарантій прав і свобод громадянина. Процес
забезпечення національної єдності Української держави істотно
ускладнюється ціннісно-світоглядним розшаруванням українського
суспільства, яке зумовлюється культурно-історичними відмінностями окремих регіонів і поглиблюється внаслідок спекуляцій
навколо цієї проблематики певними політичними акторами.
Отже, формування загальнонаціональної ідентичності – це відкритий, принципово «незавершений» для всіх без винятку модерних держав процес, запорука їх демократичного розвитку та
утвердження європейських цінностей. В українському випадку цей
процес гальмує політизація конфлікту ідентичностей, пов’язана з
суттєвими змінами у формуванні української національної самосвідомості; зародженням регіональних субідентичностей, що
мають різні ціннісні домінанти та стратегічні вектори інтеграції.
Висновки. Відсутність сформованої спільної ідентичності, яка
б поєднувала більшість громадян, не лише суттєво уповільнює поступальний розвиток українського суспільства, а й створює або
критично посилює низку загроз національній безпеці країни. За
умов слабкості спільної ідентичності конфліктність політичного
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процесу набуває якісно нового характеру. Виразники інтересів
спільнот із конкуруючими ідентичностями сприймають дії та заяви
своїх опонентів як загрозу власному суспільному буттю. Внаслідок
цього різко зменшилися можливості для діалогу та пошуків
компромісу, а будь-які протиріччя стають антагоністичними.
Відсутність спільної громадянської ідентичності посилила загрозу сепаратизму, оскільки наочним є посилення ваги регіональних ідентичностей. Слабкість загальнонаціональної ідентичності
вже призвела до зростання привабливості для етнічних груп (що
компактно проживають у прикордонних регіонах України) спільної ідентифікації з народами прикордонних держав. Такі настрої
створюють умови для можливого висунення територіальних претензій до країни. За таких умов можливе зростання усвідомлення
спільної ідентичності деяких груп громадян з громадянами інших
країн, що призведе до нав’язування «іншої ідентичності» з боку
деяких інших держав – суб’єктів міжнародних відносин, наслідком
чого може стати територіальна дезінтеграція країни.
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Олег Рудакевич

АКТУАЛЬНІ НАЦІОТВОРЧІ ІДЕЇ
ПОЛІТИЧНОЇ ПОЕЗІЇ Т. ШЕВЧЕНКА
Розглянуто етнополітичні ідеї Т. Шевченка, висловлені ним у
політичній поезії 1843–1845 рр., та з’ясовані їхні істотні
відмінності від засад українофільської ідеології другої половини
ХІХ ст. Обґрунтовано актуальність настанов поета для сучасного українського національного та державного будівництва.
Ключові слова: українська нація, етнополітичні ідеї, українофільська ідеологія, Т. Шевченко.
Rudakevych O. Actual nation forming ideas in political poetry of
T. Shevchenko. Ethnical and political ideas stated in T. Shevchenko’s
1843-1845 political poetry are revealed; their essential differences
from principles of Ukrainophile ideology of the second half of ХІХ
century are clarified. Actuality of poet’s directives for the modern
Ukrainian national and state forming is grounded.
Keywords: Ukrainian nation, ethnical and political ideas,
Ukrainophile ideology, T. Shevchenko.
Відзначення 200-річчя від дня народження генія українського
народу Т. Шевченка відбувається в умовах революційних процесів,
спрямованих на повалення авторитарного режиму В. Януковича та
подолання рудиментів комуно-радянської доби. Оскільки українська нація через тривалу дію негативних історичних факторів, у т. ч.
останніх десятиріч, залишається недостатньо консолідованою, вона
не може належним чином виявляти свою політичну суб’єктність, а
отже, успішно реалізовувати національні цілі та ідеали. За цих
умов слід звернутися до ідейного арсеналу батька новітньої
української нації Т. Шевченка, напрацьованого в його політичній
поезії 1843–1845 рр., щоб всебічно проаналізувати етнополітичні
настанови поета, які повинні бути реалізовані в сучасній Україні.
Вітчизняне суспільствознавство має значний досвід аналізу
творчості Великого Кобзаря, його сподвижницької праці (доробки
О. Гриніва, І. Дзюби, М. Драгоманова, Є.Маланюка, Ю. Охримовича, Є. Сверстюка, І.Франка та ін.).
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Однак є потреба переосмислення етнополітичних ідей Т.Шевченка з погляду сучасних досягнень історії, культурології, політології та інших соціогуманітарних наук, для того щоб глибше
проникнути в сутність критичних оцінок та геніальних передбачень поета. Так, вітчизняні націологи здебільшого акцентують
увагу на «поетичному визначенні нації», даному Т. Шевченком у
поемі «І мертвим, і живим, і ненародженним землякам моїм в
Україні й не Україні моє дружнєє посланіє» (1845 р.), мовляв,
нація – це міжгенераційна спільнота земляків [1, с. 60–61]. Однак
зауважимо, що поет не використовував ані в цьому, ані в інших
творах термін «нація». На нашу думку, згадане визначення швидше всього стосується загальної характеристики етнічних спільнот,
які можуть бути, або й не бути, націями. Між тим, назва твору
може бути основою дефініції етносу загалом, адже йдеться про:
а) історичну спільність людей, яка характеризується біологічною
та духовною єдністю минулих, сучасних («живих») і майбутніх
(«ненародженних») поколінь; б) об’єднання вихідців з однієї землі
(«земляків»); в) одноплемінників, які проживають не лише на
батьківщині, а й за її межами. Однак чому таким істотним був
вплив творчості Шевченка на українське націотворення?
Мета цієї статті – з’ясувати зміст націотворчих настанов
політичної поезії Т. Шевченка, що є актуальними для сучасного
українського суспільства.
Перш за все постає питання: чи мав Т. Шевченко уявлення про
тип спільноти, яку за сучасними науковими канонами можна назвати нацією? Іншими словами: чи визначив він у своїй поезії
(свідомо чи підсвідомо) суттєву ознаку нації, що могло надати його
творчості особливого сенсу і призначення? Історія дала ствердну
відповідь на це питання, хоч відомі інтелектуали тогочасної України
не зрозуміли сутнісної характеристики нації та українського питання в трактуванні Кобзаря.
Справжнє усвідомлення геніальності Т. Шевченка, праксеології
його національного вчення прийшло лише наприкінці ХІХ – початку
ХХ століть, коли український соціум почав набувати політичної
суб’єктності. Методологія цього прозріння полягає у зіставленні
Шевченкового ідеалу України та його характеристики тогочасної
«Малоросії» в Російській імперії. Т. Шевченко, як влучно зауважив
257

0ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ

Âèïóñê 3(71)

Є. Маланюк, – «намагається заповнити ту історичну й соціяльну
порожнечу, що побачив на батьківщині. Він намагається оживити
гоголівські мертві душі української шляхти…, сполучити й оживити
спараліжовані складники нації, вдихнути історичне життя в завмерлий національний організм» [3, c. 37]. Малоросія стане
Україною, переконував Шевченко, не лише захистивши рідну мову
та духовну культуру, а й здобувши незалежність, бо «В своїй хаті
своя й правда, І сила, і воля» [6, с. 293]. Фактично йдеться про те, що
повноцінний сучасний народ – нація – це політично зрілий етнос, в
якому органічно поєднуються етнокультурні та політичні засади в
соціальному організмі, доповнюючи та підсилюючи одні одних.
Саме таке трактування сутності нації – етнічної, політичної чи
змішаної (етнополітичної) – набуває все більшого визнання в
науковій літературі, до чого приклав зусиль і автор цієї статті [5].
Для підтвердження наведеного висновку про Шевченкове розуміння етносу на вищій (національній) стадії його розвитку доцільно
розкрити погляди на український народ, стан його історичної
суб’єктності двох авторитетних українських інтелектуалів ХІХ ст. –
Миколи Костомарова та Пантелеймона Куліша.
М. Костомаров у 40-х рр. ХІХ ст. проявив себе як ідеолог
панслов’янського федералізму, для якого були характерні ідеї українського автономізму, республіканізму та політичного радикалізму. Але уже під час слідства щодо діяльності Кирило-Мефодіївського братства Костомаров зрікся ідеологічних засад започаткованої ним організації. Коли після десятилітньої мовчанки він знову
зайнявся політичною публіцистикою, то став ідеологом українофільства, суть якого в пропаганді культурницького автономізму на
засадах лояльного ставлення «південноруської народності» до
існуючого імперського режиму. Понад те, після заборони української мови циркуляром міністра внутрішніх справ Росії П. Валуєва
(липень 1863 р.) та таємним Емським указом Олександра ІІ (липень
1876 р) М. Костомаров пише свої твори російською мовою. Він радить українцям обох європейських імперій бути передусім добрими російськими та австрійськими патріотами. Враховуючи сказане,
можна погодитися з висновком Ю. Охримовича, який вважав, що
Костомаров «причинився найбільше до знищення політичного
українства» [4, c. 135], а отже, й до блокування шевченківського
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розуміння головного завдання національного відродження українства – політичного визволення України.
П. Куліш був близьким другом М. Костомарова і Т. Шевченка.
Але якщо Шевченко найбільшою трагедією українського народу
вважав втрату ним політико-державної самостійності, то Куліш за
упадком Гетьманщини не жалів, а навпаки, дивився на ліквідацію
політичної самостійності України як на річ природну, зрозумілу й
навіть потрібну в інтересах збереження культури народу і примноження його добра. В історичному романі «Чорна Рада», а потім і в
інших творах він намагався доказати нездатність українців до
самостійного політичного життя, тому злиття України з Росією, на
його погляд, відповідає інтересам українців. У поезії «Останньому
кобзареві козацькому», єпіграфом до якої є Шевченкові слова
«Слава не поляже…», зазначається: «Не поляже, кажеш слава… Ні,
кобзарю, брате! Прокляла своє козацтво Україна-мати» [2, с. 223].
Доречно зауважити, що П. Куліш як послідовний, але обмежений культурницькими ідеями українофіл вірив у духовний потенціал свого народу. Він підкреслював: якщо росіяни – державники, то українці володіють великим духовним потенціалом, а
тому в майбутньому докладуться до розвитку культури російської
держави. Куліш також мріяв про прийдешнє добровільне об’єднання слов’ян за умови утвердження «гегемонії свободи». Так, у
поезії «Національний ідеал» він підкреслює: «Без єзуїта лях,
москаль без бюрократа Зустріне серед нас приятеля і брата. Топімо
ж у Дніпрі ненависть братню дику, спорудімо втрьох імперію велику» [2, c. 215]. Але чи утвердиться «гегемонія свободи» і реалізується «національний ідеал» єднання, коли український народ не
буде шанувати визвольну боротьбу козацтва й сучасних героїв, не
віритиме у свою власну державотворчу потугу?
Як бачимо, П. Куліш гостро полемізував з Т. Шевченком із
проблем стратегії виживання українства, що мало суперечливий
вплив на формування національної самосвідомості українського
народу. Кулішева ідеологія пристосування, а не боротьби за національні ідеали й нині живуча серед значної частини українських
інтелектуалів та громадських діячів, яка підтримується колишніми
поневолювачами України.
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Аналіз творчості Т. Шевченка дає право зробити висновок, що
поет всебічно осмислив та активно пропагував основні напрями
українського відродження, які, як показав час, дозволяють народу
крок за кроком набувати національного статусу. До них у першу
чергу належать такі програмні цілі й настанови:
1. Вести рішучу революційну боротьбу за визволення з-під
російської імперськї влади. У «Заповіті» поет закликає: «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте І вражою злою кров’ю Волю
окропіте» [6, с 313].
2. Докласти зусиль для відродження власної державності. У
вірші «Суботів» Т. Шевченко пророкує: «Церква-домовина (російська імперська держава – О. Р.) Розвалиться…і з-під неї Встане
Україна… І помоляться на волі Невольничі діти!» [6, с. 272].
3. Реалізувати гасло «Будьте люди!». В поемі Т. Шевченка
«До мертвих і живих…», що є своєрідним зверненням поета до
українських магнатів, є такі рядки: «Людей запрягають В тяжкі
ярма. Орють лихо, Лихом засівають» [6, 292]. Поет закликає поміщиків: «Схаменіться! Будьте люде, бо лихо вам буде. Розкуються
незабаром Заковані люде… І потече сторіками Кров у синє море
Дітей ваших…» [6, с. 293].
4. Забезпечити соціальну солідарність та єдність українців. У
згаданій поемі поет закликає панство до єднання з простолюдом,
для того щоб настали в Україні кращі часи. Зокрема, він пише:
«Обніміте ж, брати мої, Найменшого брата, – Нехай мати усміхнеться, Заплакана мати!... І забудеться срамотна Давняя година, І
оживе добра слава, Слава України…» [6, с. 298]
5. Нейтралізувати головного внутрішнього ворога українського
народу – малоросійство, москвофільство, царефільство й зрадництво. Не лише прості, а й заможні українці втрачають історичну
память, історичний досвід. Вони не знають: «Чиї сини? яких батьків,
Ким? за що закуті?» [6, 296] Тих, хто служить «отечеству чужому»,
поет таврує грізними словами: «Раби, підніжки, грязь Москви, Варшавське сміття ваші пани, Ясновельможнії гетьмани!» [6, с. 296].
6. Формувати патріотичність та героїзм у нових генерацій
народу. У поемі «Сон» поет з великою шаною ставиться до борців
за свободу. «А між ними… (каторжанами в Сибірі, пише Т. Шевченко, – О. Р.) В кайдани убраний, Цар всесвітній, цар волі… В
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муці, в каторзі не просить. Не плаче, не стогне! Раз добром нагріте
серце Вік не прохолоне!» [6, с. 214]. В поезії «Холодний Яр»
Т. Шевченко, ведучи мову про повстання гайдамаків, наголошує:
«За святую правду-волю Розбійник не стане… Не розіб’є живе
серце За свою країну!» [6, с. 300]
7. Перестати бездумно поклонятися чужому, відстоювати
цінності народу, особливо мову. У поемі «І мертвим, і живим…»
поет звинувачує тих, хто «преться на чужину Шукати доброго
добра, добра святого. Волі! Волі! Братерства братнього!» [6, 293].
Щодо них він висловлює побажання: «Ох, як би то сталось, щоб ви
не вертались, Щоб там і здихали, де ви поросли!» [6, с. 293]. Щодо
ставлення до рідної мови, Т. Шевченко зауважує: «…всі мови
Слав’янського люду, всі знаєте, а своєї Дастьбі… – Колись будем І
по-своєму глаголать, Як німець покаже та до того й історію нашу
нам розкаже» [6, с. 295].
Названі критичні зауваження і побажання, які стосувалися України середини ХІХ ст., є актуальними й согодні.
Росія не може змиритися з тим, що утворилася суверенна Українська держава, яка стала на шлях демократичного розвитку.
Здійснюючи свою неоколоніальну політику, Москва стримує економічний розвиток українського суспільства, намагається шляхом
шантажу заблокувати рух України до європейських цінностей та
співпраці з Євросоюзом. Дійшло до того, що Росія під орудою
свого авторитарного очільника віроломно захопила український
Крим, в якому проживає два мільйони населення, з-серед якого 460
тисяч етнічних українців і 260 тисяч кримських татар.
Саме протидія агресивній політиці Кремля і обман колишнього глави держави В. Януковича щодо евроінтеграції спонукали
молодь і все населення України до рішучого революційного протесту наприкінці 2013 – початку 2014 рр. Чекати на еволюційну
трансформацію совкової свідомості владоможців до власне
українських цінностей – це даремно втрачати час і життя нових
поколінь народу. Потрібно, як учив Кобзар, революційно «порвати
кайдани», які зв’язують країну з минулим, із століттями неволі.
На весь зріст постало питання про новий, власне український
проект державності – «українську Україну» чи т. зв. «третю
республіку», яка втілить ідеал вільної країни на благо українського
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народу. Важливо, щоб Україна перейняла європейський досвід
сучасного державного будівництва і при цьому зберегла власні
державницькі традиції: республіканські ідеали, засади самоврядування, високу моральність та релігійність, тісну взаємодію з
українськими церквами, орієнтацію на співпрацю із Заходом.
В Україні політикою до недавнього часу заправляли олігархи,
надшвидкими темпами примножуючи свої капітали за рахунок
грабування державної казни та нищівної експлуатації народу. Тому
актуальним є шевченківське гасло «Схаменіться! Будьте люде!»
Нова українська влада на початку 2014 р. дала шанс вітчизняним
скоробагатькам, які в своїй більшості належать до національних
меншин, реалізуввати себе на державницьких посадах у східних
областях України. Але чи оправдає себе цей своєрідний «хід конем», чи зможуть служити народу ті, хто ще вчора стояв на боці
диктаторського режиму й безсоромно використовував державні
ресурси для свого збагачення?
Український соціум все більше розшаровується на жменьку
багатих людей і більшість українського люду, який живе за межею
бідності. Настав час магнатам поділитися з народом своїм багатством, обійняти, як пише Т. Шевченко, «найменшого брата». У
противному разі неминуче соціально-класове протистояння, новий
загальнонародний революційний протест, який підірве потугу
держави, її суверений статус. «Євромайдани» в Україні стали
реальним виявом відчайдушного протесту народних мас проти
злочинної економічної та соціальної політики держави, захланної
поведінки олігархів та їх представників в органах влади.
Надалі вельми актуальною залишається проблема подолання
проявів меншовартості, малоросійства, москвофільства, зрадництва, які знову реально загрожують українській нації та державності. Особливо важливо очистити країну від «грязі» і «сміття»,
якими є перш за все поплічники Януковича, оновити всю державну
піраміду, особливо вкрай корумповані суди, прокуратуру, податкові органи й органи внутрішніх справ. Принципом люстрації має
стати Шевченковий заклик очиститися від зрадників та «мерзенних
каламарів!», а критерієм добору кадрів – реальна участь людини в
боротьбі «за святую правду-волю».
Слова «Слава Україні!» – «Героям слава!» стали головним
гаслом революційної боротьби сучасного українського народу.
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Людей, в яких «добром налите серце», «царів волі» стає все
більше. Громадянське суспільство і державні установи повинні
цілеспрямовано формувати активну життєву позицію громадян,
особливо молоді. Це буде запорукою послідовного та енергійного
відстоювання народом своїх прав і свобод, формування демократичного суспільства й держави.
Слід наполегливо і непохитно відстоювати українську мову як
єдину державну, створюючи реальні умови для збереження та
розвитку мови, всіх складових традиційної культурина ціональних
меншин. Настав час ухвалити закон про мови, який відповідатиме
конституційним засадам України, і виділити необхідні ресурси для
реалізації цього важливого конституційного закону.
Підводячи підсумок сказаному, зазначимо, що Т. Шевченко за
допомогою поетичного слова та яскравих художніх образів геніально розкрив сутнісні ознаки нації. Це приклад того, як мистецькі засоби можуть глибше і швидше проникати в сустність явищ і процесів, ніж робить це вітчизняна наука, до того ж стаючи основою
програмних засад революційного перетворення суспільства. Недаремно на сценах Євромайданів на чільному місці перебували й
перебувають сьогодні портрети та гасла Тараса Шевченка. Він і
надалі веде український народ до свободи й гідного життя.
_______________________________
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Михайло Цюрупа

КУЛЬТУРА МИРУ ПРОТИ КУЛЬТУРИ НЕНАВИСТІ
Стаття присвячена аналізу історичних форм моральних
практик щодо ставлення до соціального збройного насильства на
основі протиставлення концепцій «озброєного миру», яка передбачає збройну боротьбу хоча б на мінімальному рівні, та «культури
миру», де місце ненависті, ворожнечі між народами, планування
збройних змагань посідають толерантність, гуманізм, мистецтво
жити у пронизаному суперечностями та конфліктами світі.
Ключові слова: війна, мир, концепція «озброєного миру»,
культура миру, моральні практики, гуманізм, толерантність.
Tsoorupa М. Culture of peace vs. culture of hatred. This article
analyzes the historical forms of moral practices in relation to organized
social violence on the basis of contrasting the concept of «armed
peace», which provides the armed struggle at least on a minimum level,
and the concept of «culture of peace», where the place of enmity, hatred
between peoples, planning armed clashes occupy tolerance, humanism,
the art of living in riddled with contradictions and conflicts world.
Keywords: war, peace, the concept of «armed peace», the culture
of peace, the moral practices, humanism, tolerance.
Початок другого десятиріччя цього тисячоліття нагадав нам
про інваріантність морально-аксіологічного ставлення до всього
спектра прояву буття: від заборони хижацького лову китів до рішучого засудження антигуманізму, актів агресії та анексії у «мирний
період» світової історії. Мовиться про культуру мирного співіснування народів, засновану на толерантності, терпимості, почуттях
гуманізму і порозуміння щодо інших проявів культури.
2014 рік став віхою, коли мільйони людей ще раз зважили на
цінність миру, замислилися над історичною долею ненависті та ворожнечі, посіяною у кривавих конфліктах в Руанді та країнах колишньої Югославії, рівно двадцять років тому. Гаазький трибунал по
Руанді та колишній Югославії засудив посягання на мир, життя і
здоров’я мільйонів людей, але не міг здолати прояви «мирозапе264
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речуючої» культури. Важливо те, що нива ворожнечі між народами
вже обробляється в Криму, у східних регіонах України.
Мир у суспільній свідомості почасти був віковічною мрією,
предметом важких роздумів мислителів, бажанням політичних діячів
і простого люду. Ще з біблейських часів люди вітали один одного
словами «Мир тобі!», а у Новому Заповіті слово «мир» згадується
понад 90 разів. Вже за часів старожитності цей термін віддзеркалював
складність феномену миру – слово «шолом» означало гармонію,
цілісність, розквіт особистості у всіх вимірах, а також стан соціального, міждержавного життя, тобто мало значно ширший зміст, ніж
сучасне розуміння «миру» як відсутності війн [1, с.6].
Складність осмислення соціального миру спробуємо пояснити
інтерпретацією тези Гегеля, яка стосується філософії права – право
легко досліджується, бо «держава має вчення, а її установи та
взагалі все значуще для неї у питаннях права, державного устрою,
по суті, як закон, є в наявності у формі думки…»[2, с. 300]. Але нелегко здійснити таку мисленеву операцію стосовно миру, адже той
весь час знаходиться у процесі оновлення, видозміни свого змісту
– від стану, позбавленого буденного і соціального насильства, до
так званого «озброєного миру», який є лише моментом історії у
підготовці нових збройних змагань. Ще К. Маркс зауважив, що
війна в історії людства раніше досягла зрілих форм, ніж мир, бо
той завжди встановлюється, відновлюється, ретельно будується,
тоді знову перебудовується, «облаштовується».
Аналіз літератури з заявленої теми показує, що питанню
особливостей філософського осмислення культури миру були присвячені як фундаментальні роботи зарубіжних учених Дж. Бернала,
А. Швейцера, так і авторські розвідки І. Андреєвої, А. Дирина,
О. Бовіна, М. Цюрупи та інших [3; 4; 5; 6; 9; 18]. Однак останнім
часом дослідження миру обмежується коротким екскурсом у
проблему в філософських словниках [6, с. 88–89; 7, с. 310–314],
уникаючи узагальнень реалій розірваного атмосферою ворожнечі
світу на протилежні табори.
Наше завдання – осмислити сучасний зміст поняття « культура
миру», виявити філософсько-світоглядні корені поширеної концепції «озброєного миру», що протистоїть доктрині формування «суспільства заперечення війни» з ненасильницьким миром, застосову265
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ючи метод так званого «нового прочитання класики», який ґрунтовно обстоює проф. В. Пазенок у роботах останніх років [8, с.79].
На користь актуальності та важливості дослідження проблеми «соціального миру» свідчать не тільки прогалини у наукових
розвідках, а й нові соціально-політичні події – повернення Франції до військових структур НАТО та рішення 2014 р. про вступ
раніше нейтральної Фінляндії у Альянс, бо їх лідери дійшли
висновку, що міцний мир має бути зі зброєю в руках, перманентні
операції «встановлення миру» у секторі Газа через збройні операції, «силовий» примус до демократії у Лівії та Сирії, воєнний
тиск на Україну та інші.
Ми намагаємося знайти розв’язання проблем соціального миру
у сучасному «розколотому» світі, який раніше був поляризований
протилежними соціально-політичними системами з непримиренними ідеологіями та готовністю до війни, а відтер роз’єднаним
бідністю та багатством, культурно-релігійними суперечностями, різними стадіями соціального розвитку, життєвого рівня, споживання.
Це не сприяє зміцненню й так хиткого миру. «Коли людина голодує,
мудрість та прозріння зникають», – справедливо вказано у давньоіндійській Чхандогьое-Упанішаді. Людина-ізгой, позбавлена особистих прав, не може досягнути внутрішнього миру та бажати миру
соціального для інших. Недарма найбільш конфліктогенні регіони
Африки та Азії з високим рівнем насильства та неспокійного миру є
одними з найбідніших у світі. Водночас розв’язання проблеми миру
не мислимо без опертя на духовні традиції осмислення війни та
миру, розробки проектів досягнення соціального миру.
«Батько історії» – давньогрецький мислитель Геродот з
Галікарпаса у дев’яти історичних книгах зібрав свідчення, як елліни та варвари впродовж сотень років відточували мистецтво ведення і планування війни, а от про планування миру історія людства
не зберегла відомостей [9]. Тому не буде перебільшенням вказати,
що планування всесвітнього миру є нова та відповідальна справа,
яка має передбачати збереження архітектури сталих міжнародних
взаємин, формування «мирного» політичного мислення. Нове мирне мислення спирається на широку філософсько-світоглядну культуру, толерантність та викорінення ворожнечі між народами, на
досягнення мислителів попередніх століть.
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Планування соціального миру протистоїть мілітаризму, який
починає планування майбутньої війни з формування відповідних
ментальних засад агресивних сил, з доведення доцільності, «корисності» збройного насильства. Ідеологій мілітаризму і на рівні
філософських узагальнень знає історія філософської думки.
Культура миру людства полягає у готовності та вмінні жити у пронизаному суперечностями світі, у визнанні права на самобутність
різних народів і культур, у тому числі і зважати на наявність різної
мілітарної культури та історично зумовлених різновидів практик
встановлення миру. «Розмивання» образу ворога, коли таким вважається не конкретна країна та її народи, а потенційний «абстрактний» агресор-порушник миру, викорінення почуттів ворожості та
ненависті щодо інших країн, зміна поглядів на застосування сили у
всьому соціальному житті, яке має привести до демілітаризації
суспільних відносин – це елементи «культури мирного мислення»,
що передує моральним практикам засудження та уникання кровопролитних збройних змагань.
Методологічними засновками нашого підходу до аналізу
проблеми протиставлення «культури соціального миру» атмосфері
ненависті і ворожнечі виступають такі положення:
1. Мир у соціальному плані розумівся мислителями Сходу і
Заходу як стан суспільства з наявністю соціальної боротьби, постійних змагань за владу, що проводяться легітимними, «мирними»
засобами. Внутрішньо громадянський мир був динамічним станом
суспільства і ніс небезпеку переходу у «громадянську» війну у разі
крайнього загострення конфліктів всередині суспільства.
2. Мир – історична фаза життя людства, яка є нерівномірною,
вона не відокремлена нездоланним бар’єром від попередньої епохи
війн та конфліктів, а навпаки, соціальний зміст «озброєного» миру
залежав від закріплення результатів війн, а залишки мілітарного
мислення ще довго залишались у свідомості поколінь.
3. «Озброєний» мир має подеколи той самий соціальнополітичний зміст, що й війна, в смислі спрямованості, цілей і
перспектив політики з певною відмінністю у тих засобах і методах,
що використовуються. Він також проводиться засобами соціального насильства, хоча і менш значного масштабу. У «озброєному»
мирі, так би мовити, вже відчувається передгрозовий стан май267
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бутньої війни, у літературно-художній формі це талановито
передано Сальвадором Далі у картині «Передчуття громадянської
війни» в Іспанії.
4. Проблема миру у конкретно-історичному вимірі може загострюватися до такої міри, що поставатиме ключовою, головною
проблемою розвитку всього людства на даному етапі розвитку.
Тому ми розрізняємо «великий світовий мир» як повну відсутність
війн та збройних конфліктів і «поточний озброєний мир», який не
виключає збройні конфлікти різної інтенсивності.
5. Мир – полікультурне явище, тому має рацію знаменитий
гуманіст Альберт Швейцер, який вказував на протиріччя між «миростверджуючою» та «мироспростовуючою» культурами [10, с.80].
Недарма 90-ті роки минулого століття було оголошено ООН
роками «культури миру» для ствердження ідеї всезагального
соціального миру.
Культурі соціального миру у ідейно-теоретичному плані протистоїть мілітаризм як ідеологія планування підготовки та ведення
збройної боротьби переважно у формі агресивних війн. Вона бере
початок з античних часів, коли здобутки війн начебто переважали
втрати миру.
Так, Платон, з одного боку, засуджуючи війни, вихваляє мир,
але з іншого – осуджує тих, хто внаслідок «непомірної та несвоєчасної любові до миру втрачає будь-яку здатність до війни та
опиняється у владі нападника». Мир Платона постає у єдності з
війною внаслідок «озброєння» суспільства протилежними людськими якостями (культурою) – мужністю і войовничістю з м’якістю
та миролюбством. Цю нелегку справу поєднання різних моральних
практик має виконати політика («царське мистецтво»).
У цілому в античній Греції мир розглядався як внутрішньо
еллінська проблема, її змістом, на думку Фалеса, була гармонія у
відносинах між грецькими полісами. Ідеологи полісної демократії
заперечували можливість тривалого миру між еллінами та «варварами», тому збройна сила держави підтримувалася на належному
рівні, у тому числі й духовно-культурному.
Демокрит з Абдер закликав «всіма силами зберігати громадянський мир, однодумство громадян, братерство, взаємозахист». Він
поціновував «соціальний мир між багатими та бідними, аристо268
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кратією та демосом, господами та рабами». Шлях до встановлення
миру грецький філософ бачив в удосконаленні управління державою, яке здатне замирити протиборні соціальні сили [11, с. 37].
У епоху Середньовіччя термінами «Божий мир», «перемир’я»
позначалося свідоме припинення стану відкритої збройної боротьби в соціумі за допомогою Церкви, спочатку на декілька днів,
а у подальшому на тижні і місяці. Позитивним явищем була політична воля ворогуючих сторін до припинення насильства, яке вже
не вважалося невідворотним злом, хоча у Західній Європі проекти
«християнського миру» досить «мирно» уживалися з військовими
планами хрестових походів проти варварських держав (проекти
Пера Дюбуа, Римського папи Миколи V та ін.).
Еразм Роттердамський увесь пафос свого таланту спрямував
на засудження війни, а його раціональне вістря – на пошук причин
зміцнення миру. В трактатах «Кинджал християнського воїна» та
«Похвала глупоті» він стверджував, що негативний вплив мілітаризму на суспільство відбувається на різних напрямах: моральний
занепад, нехтування законами, економічне виснаження держави та
народу тощо. А от зміцненню миру, на його думку, сприяє неухильне збереження державних кордонів та добра воля громадськості. «Нехай як найбільші почесті віддаються тим, завдячуючи
яким стають непотрібними великі армії та величезні запаси зброї»
[12, с.118–119].
Зміст пацифізму базується на визнанні головними моральними
принципами аморальність, нелюдськість і шкідливість будь-якої
війни. З давніх-давен пацифістські настрої звеличували ненасильство і покору скрутним обставинам військового часу без активного
насильницького опору разом із послідовним засудженням войовничості та мілітарних чеснот. Гуманістично-пацифістська думка
почала розвінчувати лицарський епос мілітарності та звитяги на
війні. Вона репрезентована роботами Є. Роттердамського, Е. Крюссе, Сен-П’єра, У. Пенна, Ж.-Ж. Руссо, І. Канта [13]. Лінія морального засудження війн досягла апогею на всесвітніх миролюбних
пацифістських конгресах наприкінці Х1Х століття. Але матеріали
останніх, за влучним висловом відомого дослідника мілітаризму та
пацифізму І. Бліоха, «дивували красою більше, ніж істинністю»
[14, c. 472–473].
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Ми звертаємо увагу на думку Спінози щодо позитивного
складу культури миру, котра «є не відсутність війни, але чеснота,
що походить з твердості духу…», а також на вчення Гоббса про
війну та мир, на розроблені ним природні закони досягнення миру.
Проте смисл усіх 20 законів можна було б передати золотим моральним правилом Конфуція: не роби іншому того, чого б не хотів,
щоб робили з тобою.
Мислителі пропонували рішуче протистояти війні як міжнародному злу, однак якщо Крюсе закликав зі зброєю в руках боротися з
бандитизмом на суші та піратством на морі, здійснювати тиск на
государів, котрі їх підтримують (вельми актуальна настанова для
соціального миру сьогодення), то Сен-П’єр надавав перевагу ненасильницьким методам боротьби, залишаючи збройні засоби в
запасі для особливих випадків. Вони підкреслювали прихильність
мирній традиції людського співжиття з готовністю до його захисту,
що йде від більшості книг Біблії.
У епоху вступу капіталізму у імперіалістичну фазу, пов’язану
з веденням загарбницьких війн, боротьба за мир набуває організаційних форм. Організацій «Товариства миру» у 1895 році налічувалось 125, у тому числі: у Великій Британії – 36, Німеччині – 26,
Франції – 14, Швейцарії – 9. Характерно, що до початку ХХ століття Росія залишалась єдиною значною державою, у якій не було
«Товариства миру».
На початку ХХI століття стало зрозумілим, що мир – надзвичайно змістовне та динамічне, насичене боротьбою, включно зі
збройною, соціальне явище, кожен з етапів якого відрізняється за
ступенем розвитку («зрілості»). Так, з низьким ступенем розвитку
миру є соціальне життя за відсутності військових дій у разі крайнього напруження міжнародних відносин або політичних відносин
між соціальними групами, владними структурами всередині
країни. Це мир на межі війни або ж передвоєнний стан. Такий стан
миру нагадує нам воєнно-політичну обстановку на кордонах
України з Росією.
Більш високого ступеня зрілості мир передбачає добросусідські
відносини та скорочення озброєнь (армій), послаблення впливу на
суспільну свідомість мілітаристської ідеології, зменшення витрат на
збройні сили. За таких умов відбувається успішний розвиток
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економічних, культурних та дипломатичних відносин, а перехід від
нижчого до більш високого ступеня миру у 70–90-х роках ХХ століття дістав назву «розрядки» (détente) [17, с. 261–318].
Цінність миру зростає на фоні підвищення руйнівного характеру збройного насильства (міжнародний тероризм) та перманентних виявів буденного насильства. Очевидно, слід мати на
увазі трактування «внутрішнього миру» як стану суспільства,
позбавленого не тільки збройного, але й інших форм соціального
насильства [18, с. 376–377 ].
Усі ці реалії намагаються охопити сучасні дослідники філософії «озброєного миру». Центральною проблемою у дослідженні є
встановлення «позитивного змісту соціального миру», адже негативне визначення: «мир – це відсутність війн» страждає не тільки
формально-логічною стороною. Як «позитивне» розуміння змісту
миру пропонуються такі твердження – це «мир є наявність гармонії, справедливості та любові між людьми» (М. Фірдоусі. Мюнхен,
1983); «мир – це умова для продуктивної діяльності, сприятливе
для вирішення конфліктів, гармонічне дотримання природних
відносин доброти та любові (К. Боулдінг. Лондон, 1978) та інші
подібні [15; 16, с. 322–323 ].
Концепція «озброєного миру» передбачає наявність насильства:
якщо війна – це наявність «примітивного брутального насильства»
(Г.-П. Гассер), то «опосередковане насильство є обов’язкова характеристика мирного суспільства» (Д. Галтунг. Нью-Йорк, 1980)
[19, с.72]. Проте якщо в теоретичному плані такі судження можуть
бути правдоподібними, то у площині моральних практик, які дозволяють людству виживати, цього недостатньо для ствердження культури миру. Остання складається з усіх проявів гуманності як найвищої цінності міжнародних відносин, викорінення ненависті та
ворожнечі у людських відносинах, мистецтва розуміти та прощати.
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ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ЗАКОРДОННОГО
УКРАЇНСТВА: ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ
У статті аналізується політика України щодо закордонного
українства на основі запропонованої А. Гемленом типології заходів залучення діаспори. Автор розглядає співпрацю української
держави з українцями за кордоном за трьома основними напря272
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мами: заходи з мобілізації, заходи з метою надання прав та
заходи з метою покладення обов’язків для представників закордонного українства.
Ключові слова: політика, діаспора, закордонне українство,
мігранти, Україна
Hnatyuk T. The policy of Ukraine towards the foreign
Ukrainians: development potential. The policy of Ukraine towards the
foreign Ukrainians is analyzed on the base of the typology of actions for
Diaspora engagement by A. Gamlen. The author describes the
cooperation between the Ukrainian state and the foreign Ukrainians
according to the three higher-level types of Diaspora engagement
policies: capacity building, extending rights and extracting obligations
from the foreign Ukrainians.
Keywords: policy, Diaspora, foreign Ukrainians, migrants,
Ukraine.
Постановка проблеми. Закріплення у Конституції України
державних гарантій щодо задоволення національно-культурних і
мовних потреб українців, які проживають за межами держави [1],
зумовило формування у наступні роки однобічної форми взаємодії
між Україною та українцями за її межами. В той же час економічний розвиток України не дозволяв повною мірою і на якісному
рівні виконувати задекларовані зобов’язання, що призводило до
відмови співпрацювати з державними органами, розчарування та
критики з боку представників закордонного українства. Зважаючи
на економічну ситуацію та останні політичні події в країні, робота
Української держави з українцями за кордоном має бути переглянута і визначено нові принципи співпраці.
Аналіз досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження
закордонного українства зроблений українськими вченими В. Євтухом і В. Трощинським, які, серед іншого, досліджували хвилі
української еміграції, структуру громад українців за кордоном
тощо. Роботи А. Попка [15; 16] присвячені аналізу державної політики України стосовно закордонного українства і містять рекомендації з покращення співробітництва. З точки зору державного
управління розглядають проблеми закордонного українства також
Ю. Лагутов [10], Л. Мазука [11] та інші. Більшість дослідників
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констатує декларативність допомоги закордонним українцям з
боку держави і, в той же час, пропонує посилити фінансування заходів. Поза увагою залишається паритетність стосунків між Україною та співвітчизниками за кордоном.
Основними завданнями статті є аналіз політики України стосовно закордонного українства на основі запропонованої А. Гемленом (A. Gamlen) типології заходів залучення діаспори та висвітлення
пріоритетних напрямів подальшої співпраці.
Виклад основного матеріалу. Типологія заходів використання
діаспори («Diaspora Engagement Policies»), метою яких є залучення
ресурсів як окремих мігрантів, так і громад мігрантів для стимулювання розвитку країни походження, розроблена А. Гемленом на
основі аналізу відповідної політики 70 країн з різних частин світу.
В результаті заходи були згруповані у три основні напрями:
1) заходи з мобілізації діаспори; 2) заходи з метою надання прав
представникам діаспори і 3) заходи з метою покладання обов’язків
на діаспору (Таблиця 1) [19].
Таблиця 1
Типологія заходів залучення діаспори за А. Гемленом
Символічне
націотворення

Мобілізація

Конференції і конвенції
Використання ЗМІ та
PR-компаній
Популяризація культури
Об’єднуюча риторика і символи
Консульства і консультативні
установи
Розбудова транснаціональної мережі

Розбудова
інституцій

Моніторинг діяльності
Відповідний державний апарат
Органи міністерського рівня



У статті під час посилання на роботу А. Гемлена зберігається термін
«діаспора», коли аналізується українська політика, вживається термін «закордонне українство».
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Продовження Табл. 1
Можливість балотуватися на посади
Представництво у Парламенті
Необмежене голосування
Політичне
залучення
Надання прав

Голосування поштою
Голосування у Посольстві
Необхідність повернення для
голосування
Подвійне громадянство
Спеціальний статус (членство)

Громадянські
та соціальні
права

Захист добробуту
Туристичні послуги
Програми обміну знаннями

Покладання
обов’язків

Інвестиційна
політика

Приватні грошові перекази і прямі
іноземні інвестиції
Спеціальні економічні зони
Обов’язкові платежі

Лобіювання

Здійснення лобіювання

Заходи з мобілізації діаспори мають дві основні мети: а) створення транснаціональної ідентичності, яка тісно пов’язана з
країною походження, і б) розбудова інституцій, які встановлюють
контакти з мігрантами, підтримують та координують їхню активність [19]. Відповідна система заходів спрямована на формування
відчуття національної ідентичності і заохочення потреби та бажання у мігрантів підтримувати контакти з країною походження разом
зі створенням необхідної для цього інфраструктури [20, c. 21].
Аналіз політики української держави щодо закордонного українства свідчить про наявність низки заходів, які належать до
політики мобілізації діаспори. До напряму символічного націотворення можна віднести такі:
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По-перше, за фінансової та організаційної підтримки держави
проводяться парламентські слухання, конференції, конвенції,
круглі столи та інші заходи щодо проблем як української діаспори,
так й українських трудових мігрантів. До найбільш значущих можна віднести регулярне проведення Всесвітнього форуму закордонних українців у м. Києві (1992 р., 1997 р., 2001 р., 2006 р., 2011 р.).
У Верховній Раді України у 2009 р. відбулися Парламентські
слухання «Закордонне українство: сучасний стан та перспективи
співпраці». Знаковий круглий стіл з проблем українських трудових
мігрантів на тему «Який закон про трудову міграцію нам потрібен»
був проведений у березні 2013 р., а у липні того самого року проводилися Парламентські слухання «Українська трудова міграція:
стан, проблеми та шляхи їх вирішення».
Виступи Президента України під час Всесвітніх форумів
закордонного українства дозволяють простежити зміну ставлення
Української держави до українців за кордоном. Наприклад, перший
Всесвітній форум (1992 р.) проходив під гаслом єднання навколо
молодої Української держави заради її становлення і зростання
міжнародного авторитету [15, с. 132]. Під час другого Форуму
(1997 р) відбулася зміна пріоритетів: відтепер Україна – діаспорі
[15, с. 139]. На третьому Форумі (2001 р.) висловлювалося розуміння необхідності цілеспрямованої підтримки українських громад з
боку держави задля уникнення асиміляційних процесів [15, с. 142].
У промові Президента України на четвертому Форумі (2006 р.) підкреслювалася необхідність створення «ефективної моделі співпраці з повноцінним фінансуванням з боку Української держави», а
також перетворення Києва на «координуючий і об’єднуючий центр
діяльності світового українства» [18]. На п’ятому Форумі (2011 р.)
вперше в історії проведення заходу Президент України не був
присутній, а його привітання виголошував міністр закордонних
справ, що викликало значне незадоволення учасників зібрання.
По-друге, Українська держава залучає засоби масової інформації
до формування спільної національної ідентичності українських
мігрантів. Здійснює мовлення Державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення”», Національна радіокомпанія України (канали УР-1, УР-2 («Промінь»), УР-3
(«Культура»)), Всесвітня служба «Радіо Україна» [11]. У країнах
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поселення українців нараховується 124 друкованих і електронних
видань [11], яким Україна надає фінансову підтримку [4].
По-третє, популяризація української культури відбувається
за рахунок фінансової підтримки цілої низки заходів, спрямованих на задоволення науково-освітніх, мовних, культурних та інформаційних потреб закордонних українців, які викладені у Державній програмі співпраці із закордонними українцями на період
до 2015 року [4]. Наприклад, у складі закордонних дипломатичних установ створюються культурно-інформаційні центри, які,
станом на 2010 р., діяли у 22 країнах [11, с 13]. Здійснюється державна підтримка бібліотек у місцях компактного проживання українців за кордоном. Для задоволення освітніх потреб у 2008 р.
створено Міжнародну українську школу, яка координує діяльність закордонних українських навчальних закладів і надає їм
організаційно-методичну допомогу [9]. Також іноземним громадянам українського походження надаються стипендії для навчання у вищих навчальних закладах України [11, с. 12].
Як пише А. Гемлен, символічне націотворення відбувається на
рівні риторики високого державного рівня, що може проявлятися у
створенні образу мігрантів як національних героїв і вручення їм
нагород [19, с. 7]. В Україні існує традиція нагороджувати Указом
Президента України представників української діаспори за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, популяризацію її історичної спадщини і сучасних досягнень.
Розбудова державних інституцій, у сферу компетенції яких
входить підтримка зв’язків з українцями за кордоном, перебуває в
Україні у постійній трансформації. Наразі в Україні відсутній єдиний державний орган, який би координував роботу з українськими
мігрантами за кордоном. Натомість на державному рівні окремо
ведеться робота з українськими трудовими мігрантами і закордонними українцями – «особами, які є громадянами іншої держави або
особами без громадянства і мають українське етнічне походження
або походять з України», як це визначено в Законі України «Про
правовий статус закордонних українців» [6].
Питаннями українських трудових мігрантів опікуються Міністерство соціальної політики України [5] та Державна служба
зайнятості України [3].
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Після адміністративної реформи у 2010 р. співпраця з закордонними українцями розподілена між рядом міністерств. Спеціальні структурні підрозділи створені у Міністерстві закордонних
справ (Департамент зв’язків із закордонним українством та культурно-гуманітарного співробітництва) та Міністерстві культури
України (Відділ національних меншин України та української
діаспори). До виконання Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року, крім зазначених органів виконавчої влади, залучені також Міністерство освіти і науки
України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство
охорони здоров’я України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Державний комітет архівів України [4].
Надання прав та покладання обов’язків на представників
діаспори є завершальним етапом формування транснаціонального
громадянства. Однак заходи з метою надання прав діаспорі (серед
яких політичне залучення, громадянські та соціальні права) не є
поширеною практикою серед країн світу через побоювання держав
зазнати втручання у внутрішні справи і додаткові витрати на
соціальні гарантії для осіб, які не сплачують податків у бюджет
країни походження [19, с. 10].
Натомість в Україні ситуація має інший вигляд. Хоча українське законодавство не передбачає подвійного громадянства і, таким
чином, не надає прав іноземним громадянам (до яких належать
закордонні українці за офіційним визначенням) брати участь у
виборах або балотуватися на посади в Україні, держава передбачила
для закордонних українців інший вид залучення – надання спеціального статусу. Йдеться про статус закордонного українця. Власників
статусу зрівняно з громадянами України і окремо зазначено їхню
рівність у праві на працю та підприємницьку діяльність в Україні.
Крім того, для закордонних українців передбачено щорічні квоти до
вищих навчальних закладів України в межах обсягів державного замовлення і спрощено процедуру набуття громадянства України [6].
Посилення темпів виїзду українських громадян на заробітки за
кордон, особливо у західних областях України, і виникнення низки


За результатами модульного вибіркового обстеження з питань трудової
міграції в Україні, що було проведено у 2012 р., 70% усіх трудових мігрантів з
України походять з Західного регіону [8, с. 38].
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проблемних питань унаслідок цього процесу створило необхідність
визначити механізми їх врегулювання і ввести у законодавство
України поняття «трудовий мігрант» завдяки прийняттю Закону
«Про зовнішню трудову міграцію».
Проект зазначеного Закону, який наразі перебуває на розгляді
у Верховній Раді України, надає українським трудовим мігрантам
ряд прав і прописує додаткові обов’язки держави перед цією категорією осіб.
Серед іншого, Українська держава зобов’язана забезпечити
соціальний та правовий захист трудових мігрантів і членів їх сімей;
посилити співробітництво з іноземними державними органами,
міжнародними та громадськими організаціями, які опікуються питаннями зовнішньої трудової міграції; створити сприятливі умови
для добровільного повернення в Україну трудових мігрантів і членів їх сімей, їх реінтеграції у суспільство та вкладення трудовими
мігрантами інвестицій у національну економіку; сприяти забезпеченню належного захисту прав та свобод трудових мігрантів та
членів їх сімей за кордоном; задовольняти національно-культурні
та освітні (міжнародне співробітництво з питань освіти, організація
дистанційного навчання) потреби трудових мігрантів та членів їх
сімей за кордоном; укладати міжнародні договори з питань, пов’язаних із захистом прав трудових мігрантів та членів їх сімей за
кордоном; створити для трудових мігрантів оптимальні умови для
здійснення переказів коштів в Україну (наприклад, відкриття кореспондентських рахунків банків України в іноземних банках, здешевлення вартості переказів, запобігання зловживань монопольним становищем на ринку таких послуг); запобігати подвійному
оподаткуванню доходів трудових мігрантів тощо.
Українські трудові мігранти у разі затвердження законопроекту
отримують ряд прав, наприклад, право на добровільну сплату єдиного страхового внеску. А також право сплатити внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за попередні періоди
дозволить вирішити питання соціального та пенсійного забезпечення трудових мігрантів у разі їх повернення в Україну.
Трудовим мігрантам надається право підтвердити результати
неформального навчання, що було отримано за межами України.
Наразі система визнання неформального навчання в Україні перебуває на стадії розробки. Наприклад, оскільки найпоширенішим
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видом економічної діяльності українських трудових мігрантів за
кордоном є будівництво (45,7% від загальної кількості) [8, с. 45],
консультанти Міжнародної організації праці у співпраці з Міністерством соціальної політики України, Міністерством освіти і
науки України та Федерацією роботодавців України розробили
пропозиції щодо системи визнання неформального навчання у галузі будівництва. Також підготовлені пропозиції у галузі туризму і
громадського харчування [12]. У перспективі – розробка пропозицій у галузі сільського господарства, де кількість працюючих
трудових мігрантів з України становить 11,3% від загальної кількості, відповідно до результатів модульного вибіркового обстеження
з питань трудової міграції в Україні 2012 року [8, с. 45].
У законопроекті зазначено право трудових мігрантів на отримання соціальних послуг та інформації (безкоштовної) від компетентних органів щодо умов виїзду та працевлаштування за кордоном,
міжнародних договорів, сторонами яких є Україна і країна перебування, можливостей для реінтеграції в Україні у разі повернення.
Інвестиції трудових мігрантів прирівнюються до іноземних інвестицій. Гарантується збереження майнових прав трудових мігрантів
та членів їх сімей у разі повернення в Україну.
Економічний і політичний зиск від мігрантів держави прагнуть отримати завдяки покладанню обов’язків на діаспору, що
включає в себе інвестиційні заходи (як фінансові, так і людські
інвестиції) та зовнішнє лобіювання інтересів країни походження.
Одним з інвестиційних заходів, який часто використовують
країни щодо своїх громадян, є обов’язкові платежі, або, іншими
словами, «податки на витік мізків» [19, с. 13]. Наприклад, українські
громадяни, які планують емігрувати, повинні отримати у Державній
міграційній службі дозвіл на виїзд на постійне місце проживання з
України, вартість якого на початок 2014 р. становила 195,31 грн [13].
Приватні грошові перекази мігрантів є найбільш поширеним
заходом інвестиційної політики. В Україні обсяги приватних грошових переказів із-за кордону поступово зростали з 2009 р. і за


Приватні грошові переказ (з англ. remittances) – це міжнародні перекази та
потоки ресурсів до домогосподарств (у грошовій та натуральній формі), що надходять з інших країн та, головним чином, пов’язані з тимчасовою або постійною
міграцією населення [14, с. 1].
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2012 р. становили за підрахунками Національного банку України
7,5 млрд доларів США. Переважно грошові потоки в Україну надходили з Росії, США (9,3%) та Німеччини (6,2%). На країни СНД у
2012 р. припадало 40,1% обсягів грошових переказів із-за кордону,
а на країни ЄС – 34,9% [14].
За українським законодавством перекази мігрантів вважаються іноземним доходом і підлягають оподаткуванню відповідно
до Податкового кодексу України (ст. 170, п. 11) [2]. Оприлюднена
у 2013 р. сума переказів від українських трудових мігрантів привернула увагу громадськості та уряду до цієї теми. Як наслідок,
Міністерство доходів і зборів України оголосило про посилення
контролю за сплатою родичами мігрантів податків з отриманих
переказів, що викликало, у свою чергу, суспільний резонанс. Однак ця норма Кодексу діє в Україні ще з 1993 року.
Проект згадуваного вище Закону «Про зовнішню трудову
міграцію» передбачає також деякі обов’язки для трудових мігрантів. Наприклад, забезпечення мігрантом повноти та своєчасності
сплати податків та зборів за майно, яке належить йому на правах
власності або перебуває в оренді, зокрема, шляхом призначення
уповноваженої особи.
Крім того, на час перебування поза межами України трудові
мігранти зобов’язані вжити заходів для встановлення тимчасової
опіки чи піклування щодо своїх дітей чи недієздатних членів
родини і виділяти кошти на їх утримання. Така норма має сприяти
розв’язанню багатьох проблем, що виникають зараз у дітей та
літніх людей, які залишилися без годувальника через масову трудову міграцію з України.
До інвестиційних заходів належать також програми з обміну і
передачі знань. Оскільки знання сьогодні вважаються основним
двигуном розвитку, держави прагнуть інвестувати у вищу освіту та
дослідження галузей народного господарства. Поширеним заходом
у країнах, які страждають від «витоку мізків», є залучення висококваліфікованих представників діаспори до поширення і продукування знань у країні походження. Залучення мігрантів відбувається
за допомогою різноманітних програм з обміну знань, надання
стипендій, програм тимчасового повернення дослідників у країну
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походження для проведення консультацій, розбудови «мережі
циркуляції мізків» [19, с. 16]. На жаль, в Україні зазначений
напрям не розвинутий, хоча має великий потенціал.
Українська держава не приділяє значної уваги питанню лобіювання своїх інтересів на міжнародній арені за допомогою закордонного українства. Деяких успіхів вдалося досягти у питанні
визнання Голодомору 1932–1933 рр. актом геноциду проти українського народу [9, с. 8]. Проте зазвичай лобіювання здійснюється
ситуативно і переважно з ініціативи самих представників закордонного українства [17, с. 176].
Висновки. Аналіз заходів державної політики України щодо
закордонного українства за типологією А. Гемлена виявив задеклароване патерналістське ставлення держави щодо до українців
за кордоном: досить розвинутими є напрями мобілізації та
надання прав закордонним українцям, однак напрям щодо
покладання обов’язків на цю категорію осіб використовується
недостатньо.
У такому разі слід брати до уваги, що підвищена увага
держави до українців за кордоном може створити дисбаланс у
суспільстві, оскільки мігранти отримують преференції перед іншими групами населення [20, с. 17]. Не слід також забувати, що
мігранти є найбільш енергійними, підприємливими і креативними
представниками суспільства. Крім того, вони можуть сприйматися
населенням країни походження як люди, які покинули свою
Батьківщину. І, зрештою, досить часто мігранти є більш заможними, ніж населення без міграційного досвіду.
З іншого боку, спостерігається недофінансування запланованих державою заходів для підтримки українців за кордоном, що
призводить до формування негативного іміджу влади і свідчить
про низьку ефективність таких програм.
Таким чином, українська держава має звернути увагу на можливості, які надає міграція для розвитку країни, і перейти на новий
рівень співпраці з закордонним українством на паритетній основі,
який би сприяв розвитку самоорганізації і активності громад
українців за кордоном. Україна має стати координатором життя
громад закордонних українців, а не їх основним донором.
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Серед пріоритетних напрямів подальшої співпраці пропонується: відійти від практики фінансування суто споживчих заходів і
оптимізувати витрати з Державного бюджету; залучати людський
капітал українських мігрантів до освітніх проектів та лобіювання
інтересів України за кордоном; створювати умови для поширення і
передачі набутих за кордоном знань; сприяти використанню позитивного впливу міграції на розвиток місцевих громад.
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Богдан Слющинський

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДОМІНУЮЧОЇ КУЛЬТУРНОЇ
ГРУПИ І КУЛЬТУРНИХ МЕНШИН:
СОЦІОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
(на прикладі населення українського Приазов’я)
Стаття присвячена аналізу взаємовідносин етнонаціональних
груп населення в українському Приазов’ї та взаємодії домінуючої
культури з культурами меншин. У статті висвітлюються чинники, які вплинули на сьогоднішній стан міжнаціональних відносин
у соціополітичному аспекті. Стаття репрезентує результати
соціологічного дослідження думки представників етносів, що
проживають на зазначеній території.
Ключові слова: етнонаціональні групи, домінуюча культура,
культура меншин, глобалізаційна культура, самоідентифікація,
ідентичність.
Sliushchinskiy B. The relationship between the dominant
cultural groups and cultural minorities: sociological aspect (on
example of the population of Ukrainian Azov). This article analyzes
the relationship of ethnic groups in Ukrainian Azov and the interaction
of the dominant culture with the cultures of minorities. The article
highlights the factors that have influenced the current state of
international relations in the socio-political context. The article
represents the results of a study of the views of representatives of ethnic
groups living in this territory.
Keywords: ethno-national groups, the dominant culture, the
culture of minorities, global culture, self identity, identity.
Україна споконвіку була багатонаціональною. У цьому і полягає її особливість. Адже складалося так історично, що її завжди
хотіли «присвоїти» різні держави, що не могло не впливати на
формування національно-патріотичних груп та національновизвольних рухів – вічного прагнення до незалежності. За свій
історичний час розвитку національності та етноси України зазнавали багатьох несприятливих впливів – демографічних, соціаль285
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них, культурних, політичних та ін. Серед них – воєнні і повоєнні
втрати населення, голод 1921–1923, 1932–1933 та 1946 рр., масові
переселення і депортації, трудова міграція усередині радянських
республік та між ними, русифікація, процеси акультурації, асиміляції, відтворення населення тощо.
У воєнні і перші повоєнні роки близько 2 млн українського
населення евакуювались у східні регіони СРСР. Багато з них
через різні причини не повернулися на Батьківщину. Близько 2,4
млн осіб було вивезено у нацистське рабство. Частина українських громадян – військовослужбовців Радянської Армії під час
бойових дій опинилася у полоні. Чимало з них залишилися на
Заході. З вивезених під час війни на роботи до Німеччини лише
1 млн 250 тис. повернулося в Україну на кінець 1946 р. Але радянська влада не хотіла їх бачити на рідній землі, і майже 300
тис. репатріантів одразу і на довгі роки були вивезені до Сибіру
[1, с. 10–15, 211–212]. Кінець 20-х рр. ХХ ст. в СРСР ознаменувався початком колективізації, індустріалізації та нових репресій
проти свого народу. Його характерною рисою стала цілеспрямована політика декоренізації національних культур, освіти й науки
[2, с. 92]. Насамперед в українському Приазов’ї це торкнулося
греків. З 1927 р. починався наступ на «куркульські елементи»,
тобто на грецьких середняків та осіб, які займалися традиційною
для греків торговельною діяльністю. За таких обставин до
«чорних списків» потрапила значна частина працездатного
грецького населення.
У 1932 р. Сартанський та Мангушський національні райони
були ліквідовані. Впродовж 30-х рр. припинилася діяльність
культурно-освітніх та навчальних закладів, які забезпечували
потреби нацменшин у професійних кадрах [2, с. 93]. У постанові
ЦК КП(б)У «Про реорганізацію національних шкіл в Україні» від
10 квітня 1938 р. функціонування навчальних закладів для нацменшин було визнано «недоцільним, шкідливим та помилковим»
[3, с. 225–226]. Одночасно насувалися хвилі сталінського терору,
які завдали втрат усім націям України. У другій половині 30-х рр.
розпочалися масові репресії грецького населення в Україні [4,
с. 55–57]. Наказом М. Єжова за № 233 передбачалося проведення
спеціальних заходів з «розгрому шпигунсько-диверсійних контин286
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гентів», які начебто складалися з греків, латишів та представників
інших національностей [2, с. 94]. Під час виконання цього наказу
«трійка» знищила у Приазов’ї 345 греків, а 49 відправила до сталінських таборів [5, с. 60, 92–93].
З проголошенням у середині 60-х рр. партійного курсу на
злиття всіх націй в єдину інтернаціональну спільноту – радянський
народ – посилилися асиміляційні процеси, зокрема, русифікація
українського, грецького населення та інших етносів, що проживали
на території України і, звичайно, в українському Приазов’ї. Якщо в
1926 р. 81,4% (за іншими даними – 82-83%) греків вважали рідною
грецьку мову, то у 1989 р. їх виявилося тільки 18,5% від усього
грецького етносу в Україні. Динаміка асиміляційних процесів доволі добре простежується на статистичних матеріалах Донеччини,
де мешкали найкомпактніші групи грецького населення [2, с. 97].
Це саме можна сказати і про українське населення. Якщо у 1959 р.,
за даними перепису населення Приазов’я, вважали рідною мовою
українську 49,7% етнічних українців, то у 1989 р. – лише 33,6%.
У 1987–1990 рр., із пробудженням національної самосвідомості, викликаним «перебудовою» М. Горбачова, розпочалося активне відродження культурно-просвітницьких організацій, поступове і
дуже повільне відкриття національних шкіл. Наприкінці 80-х рр. і
до кінця 1991 р. було проведено низку культурно-освітніх заходів у
галузі вивчення та популяризації грецької культури й науки,
побуту й фольклору українських греків: почала видаватися газета
«Логос», ряд концертних виступів і зарубіжних турне здійснив
грецький ансамбль «Сартанські самоцвіти», світ побачили нові
книжкові видання, зокрема, антологія грецької поезії Приазов’я
«Пірнешу астру» («Вранішня зоря»). У цей період було проведено
й кілька науково-практичних конференцій, присвячених історії та
культурі українських греків [6, с. 24]. Але проблеми національнокультурного будівництва українським грекам та іншим національностям випало вирішувати вже в умовах незалежності Української
держави, коли яскраво викристалізувалися домінуюча та інші
культурні групи.
Отже, метою статті є дослідження взаємодії домінуючої
культурної групи і культурних меншин в українському
Приазов’ї.
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Завданнями статті є аналіз чинників, які, з одного боку, стають
платформою об’єднання культурних угруповань, а з іншого – посилюють різнорідність: розділяють погляди населення регіону.
Теоретичною базою будуть напрацювання українських та
зарубіжних соціологів, а емпіричною – дані соціологічного дослідження, проведеного автором статті, на території українського
Приазов’я (м. Маріуполь, селища: Сартана, Старий Крим, Талаковка, село Гнутово), n = 1200.
Досліджували проблеми етнонаціональних культур в Україні
такі вчені, як: Л. Аза, О. Вишняк, Н. Костенко, М. Михальченко,
М. Наумова, А. Ручка, Л. Рязанова, Л. Скокова, Р. Шульга та ін., в
Росії – В. Козлов та ін.
Ми ж проаналізуємо взаємодії домінуючої культурної групи і
культурних меншин за результатами соціологічного дослідження,
проведеного у регіоні Приазов’я. Спочатку дізнаємося, чи представники різних етнонаціональних груп зберегли свої національні
традиції у сім’ї і наскільки домінуюча (російська) культурна група
вплинула на них?
Як показують дослідження, більшість респондентів грецької
національності вважають, що вони зберегли свої національні
традиції (79,2%). За ними ідуть росіяни (53,4%), українці (42,4%),
німці (40,6%) і євреї (37,6%). Невеличка частка респондентів усіх
етнонаціональних груп вважає, що вони зберегли традиції лише в
національній кухні, а саме: 12,3% євреїв; 10,4% німців; 6,9%
греків; 5,7% українців і 5,6% росіян. Крім цього, багато представників різних національностей вважають, що вони дотримуються
національних традицій лише у свята: німці (39,9%), українці
(37,3%), євреї (25%), росіяни (19,4%) і греки (5,5%). Думку про те,
що не зберегли національні традиції, висловили євреї (21,1%);
росіяни (20,1%); німці (7,6%); греки (7,6%) і українці (5,2%).
Отже, найбільше зберегли свої національні традиції представники тих етнонаціональних груп, які компактно проживають, а
це – мешканці сіл та селищ. Міське населення, котре постійно
контактує з іншими представниками, а це здебільшого особи, які
підтримують російськомовні традиції (утворюють домінуючу
культурну групу), свої національні традиції втратили більше, їх
культура зазнала асиміляції. Щодо національних традицій, таких
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як національна кухня чи інше, то вплив домінуючої культури їх, як
правило, розмиває. Тут відбуваються процеси скоріше декультурації, ніж акультурації.
Отже, проведене дослідження свідчить про те, що національні
традиції в українському Приазов’ї в основному зберігаються.
Останнім часом відбувається посилення суб’єктивізації у процесі
самовизначення етнічних груп, але це не суттєво впливає на їхні
відмінності, бо залишаються притаманні їм символічна культура,
мова, етнічна самосвідомість та етнічна пам’ять, які проявляються
через комплекс історично сформованих соціокультурних рис і
визначають специфіку кожної етнонаціональної групи порівняно з
іншими, а також встановлюють певні, не завжди очевидні, але
існуючі межі, котрі відокремлюють «своїх» від «чужих».
Дослідження того, наскільки представники різних етнонаціональних груп використовують свою рідну мову на вулиці та на
роботі, показали, що основна частина населення регіону, незалежно від національної належності та вікової категорії, спілкується
мовою, прийнятою тут (російською). Найбільшу частку становлять
меншини, яких їх рідною мовою не зрозуміють: євреї – 92,1%;
німці – 81,9%; греки – 72,1%. Частка українців становить 64,2%.
Звичайно, російське населення розмовляє російською мовою
(93,5%), лише невеличка частка припадає на тих, хто володіє
українською мовою. Дехто із населення на вулиці та на роботі
розмовляє залежно від обставин, а саме: українці – 24,6%; німці –
17,2%; греки – 12,1%; євреї – 7,8% і росіяни – 6,9%. Тих, хто
намагається розмовляти своєю рідною мовою, досить мало. Серед
греків їх 19,6%, серед українців – 10,62%. Щодо німців та євреїв,
то тут це питання взагалі не стоїть. Отже, вплив домінуючої культурної групи на культуру інших національностей та етносів досить
великий. Які чинники на це впливають?
Як вважають респонденти, найбільше на використання тієї чи
іншої національної мови впливає мовне середовище. Це підтвердила абсолютна більшість (64,8%), а саме: євреї – 68,3%, греки –
67,7%, росіяни – 66,8%, українці – 63,3% і німці – 57,8%. Думки
щодо небажання відокремлюватися від загальноприйнятої мови дотримується всього 13% респондентів із загальної кількості опитаних: 27,1% – німці, 11,5% – євреї, 10,9% – українці, 9,2% – греки
і 6,2% – росіяни.
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Стосовно думки щодо тривалого насадження російської мови
в регіоні, то її підтримали 10,4% респондентів: росіяни – 19,3%,
українці – 14,9%, греки – 11,8%, євреї – 2,8% і німці – 1,4%. 2,8%
євреїв висловили думку про те, що російська мова поглинає національну внаслідок невизначеності у політиці держави. Що цікаво,
такої думки дотримується лише чоловіче населення молодшої
когорти. 1% респондентів, представників німецької та української
національності, вважає, що населення українського Приазов’я не
вміє відстоювати національні інтереси.
Причину втрати національної мови у недостатньому вихованні
національної гордості вбачають 2,4% респондентів усіх етнонаціональних груп, крім греків (утримались), а саме: українці – 3,6%;
росіяни – 3,5%; євреї – 2,8% та німці – 2,1%. Крім цього, 4,1%
греків і 4,0% євреїв причину втрати національної мови вбачають у
відірваності від історичної батьківщини.
Із відсутністю мовного кола пов’язують причину втрати
національної мови майже 7% респондентів різних етнонаціональних груп: 9,2% – євреї, 8% – німці, 7,9% – греки, 5,5% –
українці і 4,2% – росіяни.
Як бачимо, мовне середовище – один із найважливіших чинників, що визначає мову регіону, але не можна стверджувати, що
саме російська мова опанувала регіон. Завдяки процесам акультурації та декультурації в регіоні з’явилася своя мовленнєва культура –
«суржик», та все ж кожна етнонаціональна група населення прагне
зберігати свою національну культуру.
Спробуємо визначити, як повинні складатися відносини між
домінуючою культурною групою та культурами меншин.
На думку абсолютної більшості респондентів (73,1%), відносини між домінуючою культурною групою та культурами меншин
повинні будуватися на рівноправ’ї та взаєморозумінні. Хоча є
представники у всіх етнонаціональних групах, які висловили думку
щодо того, що повинні бути основні національності і другорядні,
правда, їх досить мало: німців – 13,8%; росіян – 11,1%; греків –
7,6%; українців – 6,2% і євреїв – 2,1%. Для 18,6% респондентів усіх
етнонаціональних груп немає жодного значення, як складаються
відносини між домінуючою культурою та культурами меншин. Так
висловились: 29,7% німців, 24,3% греків, 16,6% євреїв, 11,8% росіян
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і 10,4% українців. Це, на мою думку, є наслідком процесів соціалізації і життєвих ситуацій та умов, які сприяли формуванню того чи
іншого ставлення до різних культур. Звичайно, не можна відкидати і
політичні аспекти, за допомогою яких намагалися закріпити у
пам’яті населення думку про те, що «головною нацією в Україні є
російська». Про це читалися лекції та проводилися семінари, зокрема, у 1951 р. їх на території України було прочитано 25 тис. Основними темами були такі: «Великий російський народ – провідна
нація СРСР» та «Українські буржуазні націоналісти – смертельні
вороги українського народу» [7, с. 271].
Саме нарощування боротьби проти буржуазного націоналізму
супроводжувалося зростанням російського шовінізму та продовженням наступу на права етнічних меншин, розпалюванням антисемітизму [8]. 1948–1953 рр. справедливо називають «чорними роками»
для багатьох національних меншин, що проживали на території
України. Цьому періоду характерні не тільки знищення культурноосвітніх закладів, але і уніфікація освіти та культури. Такі тенденції
мали місце і в українському Приазов’ї, особливо щодо етнічних греків, євреїв та німців. Адже курс, який «забезпечує всебічний розвиток і розквіт економіки та культури всіх націй і народностей», був
лише на сторінках рішень партії [9, с. 313–314]. У Приазов’ї, наприклад, за часів радянської влади взагалі зникли всі українські
школи, не говорячи вже про школи інших етнічних груп. Періодичні
видання виходили тільки російською мовою. Звичайно, це все
призводило до домінування російської культури у регіоні.
Отже, в основному між етносами відбувалося взаєморозуміння. Звичайно, це створює відповідну міжкультурну комунікацію,
яка впливає і на подальший розвиток відносин між етносами, а це,
у свою чергу, впливає на вибір шкіл для своїх дітей з відповідною
мовою навчання, тобто має далекі перспективи. Адже від того, як
діти будуть ставитися до різних національностей та етносів, будуть
залежати взаємовідносини населення регіону [10, с. 87–92].
Які ж школи відвідують діти мешканців українського Приазов’я?
Більшість респондентів підтверджують, що діти Приазов’я
відвідували і відвідують в основному російські школи. За даними
соціологічного опитування це 69,6% всіх дітей, з них: діти євреїв –
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75,3%, німців – 72,2%, українців – 64,2% і 64,1% греків. Звичайно,
100% дітей росіян відвідують російську школу. Щодо шкіл з українською мовою навчання, то їх відвідує лише 11,8% дітей українців, 10% греків і 4,1% німців. Перспектива на майбутнє теж не
радісна, бо лише 3,4% українців планують віддати до них своїх
дітей та 6,9% – німців. Слід звернути увагу й на те, що дуже повільно розвивається мережа шкіл з українською мовою навчання.
Але все-таки на сьогодні ця ситуація дещо змінюється. Наприклад,
за даними управління освіти Маріупольської міської ради на початок 2008 р. у регіоні діяло 80 загальноосвітніх шкіл (77 у Маріуполі і по одній в с. Сартана, Старий Крим та Талаковка), в яких
навчалося 38464 дітей. Із загальної кількості – 28 шкіл з українською мовою навчання (27 у Маріуполі і 1 у Талаковці). Всього
школи з українською мовою навчання та українські класи відвідують 7150 учнів, що становить 18,6% від загальної кількості.
Щодо грецької мови, то слід зазначити, що на сьогодні у школах
с. Сартана та Старий Крим є класи з поглибленим вивченням новогрецької мови. Крім цього, відкрилися недільні школи: 1 єврейська
(150 учнів), 1 німецька (21 учень) та 1 грецька (300 учнів). Стосовно дошкільних дитячих закладів, то за станом на 01.04.2008 р.
їх налічувалося 93 із загальною кількістю 13349 дітей. З них з
українською мовою навчання – 60, що становить 64,5%, їх
відвідували 11396 дітей (85,4%). Тоді виникає справедливе
запитання: якщо дошкільних закладів з українською мовою більше,
є недільні навчальні заклади, а також факультети грецької
філології, української філології, іноземних мов у Маріупольському
державному університеті і відповідні факультети у Приазовському
державному технічному університеті, де щороку відбуваються
випуски студентів, то чому у місті не чути ані української, ані
грецької, ані німецької мов? Відповідь на це запитання можна
отримати, відвідавши дошкільні заклади у часи, коли батьки
приводять або забирають дітей. Батьки спілкуються з дітьми переважно російською мовою. Тобто період спілкування українською
мовою закінчується разом із закінченням часу перебування у садочку. Та й здебільшого і самі працівники садочків між собою
спілкуються російською мовою. Щодо середніх та вищих навчальних закладів, то тут теж спілкування на перервах між студентами
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та викладачами відбувається російською мовою. Саме це, на мою
думку, і не дає можливості національним мовам вийти на широкі
простори регіону. Традицію важко подолати. Для цього потрібен
відповідний час.
Таким чином, можна стверджувати, що в українському
Приазов’ї відбуваються дуже складні процеси, які викликані усіма
попередніми етапами розвитку регіону. Переважання російської
культури призвело до суттєвих змін у ставленні до всіх інших
етнонаціональних культур. Тому тут у відносинах чи взаємодії
домінуючої культури та культур меншин можна помітити дві
тенденції: з одного боку – прагнення до глобалізаційної культури
(особливо це помітно у молоді), а з іншого – самоідентифікація
етнонаціональних культурних стихій, що розвиваються в умовах
відродження національної самосвідомості етносів. Слід зазначити,
що ці дві тенденції об’єктивні і будуть співіснувати та взаємодіяти
одна з одною і надалі. І від того, як ця специфічна особливість
регіону буде підтримана з боку урядового законодавства, і буде
залежати майбутнє його загальноісторичної долі. Досягти цього
можна лише за умов толерантності, принципу діалогу, збереження
територіального і етнічного status quo, недопустимості будь-якого
насилля, реґіоцентричності освіти і виховання. Адже культура
будь-якого регіону являє собою цілісну систему, тобто ієрархічну
систему культурних і соціальних систем. Кожна форма культурної
системи, і зокрема мова, мораль, релігія, філософія, мають свою
першооснову, яка становить матеріальні та медіальні першооснови.
Саме ці початки визначають тип культури етнонаціональної групи
і відповідний йому світогляд. А це залежить від того, наскільки
людині не тільки вдалося зберегти її, але чи має вона можливість
долучатися до неї у повсякденному житті.
Резюмуючи, можна стверджувати, що домінуючою культурою
цього регіону є російська, але і вона вже існує не у «чистому»
вигляді. Тому я б швидше сказав, що в українському Приазов’ї
існує своя особлива змішана культура, яка включає в себе елементи як російської, так і української з домішками грецької. Нечисленні ж культури не мають істотного впливу на домінуючу «приазовську» культуру. Також тут спостерігаються і процеси певного
культурного ренесансу, чому посприяло послаблення тиску з боку
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державних органів і створення умов для самоідентифікації шляхом
поглиблення пізнання власної історії, традицій, цінностей, хоча,
можливо, і не повною мірою, для всіх етносів, що проживають у
регіоні. Такі серйозні політичні зміни у підході до етнонаціональних відносин дають змогу у подальшому розвивати національні
культури і створити повну гармонію у розумінні і сприйнятті всіма
етносами один одного. Саме ця домінуюча «приазовська культура»
є унікальною субкультурою регіону, багатокультурною за своїм
складом і тому створює унікальні взаємовідносини у суспільстві, а
населення Приазов’я адаптувалося до умов свого проживання.
_______________________________
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Олексій Колесников

ПІСЛЯ МАЙДАНУ: ДО ПИТАННЯ
ПРО СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
У cтатті пропонуються та обґрунтовуються деякі першочергові кроки, які необхідно здійснити владі для того, аби
запустити «маховик реформ» в Україні після подій Євромайдану.
Автор не претендує на формування стратегії розвитку Української держави, а лише коротко розглядає ті ініціативи, без яких системні перетворення в Україні, на його думку, просто неможливі.
Ключові слова: Україна, Євромайдан, реформи, стратегія
розвитку.
Kolesnykov О. Post-Euromaidan: the issue of the development
strategy of Ukraine. Some priority steps to be taken the authorities in
order to start «flywheel reforms» in Ukraine after the events of Euromaidan are offered and substantiated in the article. The author does not
pretend to form the whole development strategy for Ukrainian state, but
briefly analyses some initiatives, without which system changes in
Ukraine are just impossible.
Keywords: Ukraine, Euromaidan, reforms, development strategy.
На межі 2013–2014 рр. Українська держава пережила найскладнішу в своїй пострадянській історії політичну кризу, породжену низкою системних проблем і протиріч, накопичених за роки незалежності. І хоча нині більш-менш вдалося стабілізувати ситуацію та
перевести політичний процес в інституційне русло, проте існуюча
рівновага є надзвичайно хиткою з огляду на те, що, по-перше,
системні проблеми і протиріччя, що породили кризу, не усунуті, а
по-друге, нині перед Україною постали нові виклики, насамперед
зовнішні, що реально загрожуть українській державності.
Характер подій Євромайдану та зміст політичного дискурсу в
ході акцій протесту висунули на політичний порядок денний необхідність цілого комплексу реформ, спрямованих на системні зміни
в українському суспільстві. І від того, наскільки нинішня правляча
еліта зможе впоратися з цими реформами, залежить не лише її
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політичне майбутнє, але й перспектива української державності
загалом. Сьогодні питання стоїть руба: або ми починаємо будувати
Україну як цивілізовану, суверенну, демократичну, правову європейську державу, або нас чекають чергові потрясіння, якими обов’язково скористаються зовнішні актори.
У цій скромній розвідці ми спробуємо запропонувати деякі
кроки, які, на нашу думку, необхідно першочергово здійснити українській владі для того, аби запустити «маховик реформ». При
цьому ми зовсім не претендуємо на їх вичерпний перелік чи всебічний опис, а лише коротко розглянемо ті ініціативи, без яких системні перетворення в Україні, на нашу думку, просто неможливі. До
того ж, ми свідомо проігноруємо будь-які заходи щодо Криму з
огляду на те, що його втрата на сьогодні вже є доконаним фактом, і
для української влади нині стоїть завдання недопустити «кримського сценарію» в інших регіонах, а також на ділі протиставити російським впливам своєрідний проект «Європейської України», що
матиме очевидні переваги перед «русским миром».
1. Верховенство права або «правила гри». Упродовж усіх
акцій протесту зі сцен євромайданів доволі часто лунала теза про
необхідність для України чітких «правил гри». При чому артикулювалася ця теза як політичними лідерами, так і громадськими активістами й пересічними громадянами. По суті, в цьому контексті
йдеться про повноцінне втілення у функціонування української
політичної системи принципу верховенства права, що має на меті
не лише забезпечення порядку, передбаченого законами та іншими
нормативними актами, а утвердження такого правопорядку, який
обмежує державну владу, ставить її під контроль суспільства,
створюючи для цього відповідні правові механізми [7, c. 17–18].
Згідно з оцінкою The World Justice Project – незалежної міжнародної організації, що здійснює моніторинг верховенства права за
спеціально розробленим індексом, – Україна в 2013 р. з показником
індекса 0,46 посіла 87-ме місце із 97 аналізованих країн, опинившись на одному щаблі з такими державами, як Молдова, Замбія,
Індія, Казахстан, Еквадор, Сьєрра-Леоне, Нікарагуа, Гватемала. При
цьому позиції України за всіма складовими індексу, крім порядку та
безпеки, нижчі за середньостатистичні серед групи країн Східної
Європи та Центральної Азії, а показник відсутності корупції у владі
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є найнижчим серед 21 країни групи – 0,25. Загалом, результати
цього дослідження свідчать, що в Україні відносно непоганий стан із
розв’язанням цивільних конфліктів, свободою віросповідання й релігією, свободою зібрань, альтернативним вирішенням судових спорів; з іншого боку, є серйозні проблеми з корупцією в органах влади,
доступністю моніторингу її дій, незалежністю системи судочинства
від корупції та впливу виконавчої влади, а також із забезпеченням
захисту майнових прав громадян [2].
Результати соціологічних досліджень також вказують на
наявність багатьох проблем у сфері верховенства права та нефективність існуючої в нашій країні моделі демократії. Так, за даними
досліджень Інституту соціології НАН України, що проводилися в
2013 р., 76,5% респондентів відповіли, що не мають жодних можливостей контролювати діяльність владних структур [10, c. 455]; і
лише менш ніж 5% опитаних вважали, що прокуратура, суди,
міліція та СБУ служать громадянам України [10, c. 453–454]. Результати іншого дослідження, проведеного Фондом «Демократичні
ініціативи імені Ілька Кучеріва» та соціологічною службою Центру
Разумкова в грудні 2013 р., показали, що загалом ситуація в країні
впродовж року, на думку 71% опитаних, змінилася на гірше. При
цьому з тих, хто так відповів, у ставленні влади до громадян погіршення відчули 61% респондентів, дотриманні прав і свобод – 52%,
дотриманні законності державними службовцями – 51%, у рівні
демократії – 49% [1].
Наведені дані дають підстави припустити, що неналежна
реалізація принципу верховенства права у функціонуванні вітчизняної політичної системи була одним із важливих чинників активної участі громадян у євромайданах. Зокрема, на це вказує і той
факт, що за даними опитування учасників київського Майдану,
проведеного 7–8 грудня 2013 р. Фондом «Демократичні ініціативи
імені Ілька Кучеріва» та Київським міжнародним інститутом соціології, основним мотивом вийти на Майдан для 70% респондентів
стало жорстоке побиття демонстрантів у ніч на 30 листопада та
репресії, а серед основних вимог, що висувалися на Майдані, найбільшу підтримку опитаних учасників Майдану отримала вимога
звільнення заарештованих учасників Майдану та припинення
репресій – 82% [5].
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Враховуючи зазначене, одним із найважливіших і водночас
наскладніших завдань для постреволюційної України є необхідність здійснити якнайшвидший перехід на «правила гри», засновані на принципі верховенства права. При цьому дуже важливо,
аби подальша розбудова Української держави на основі цього
принципу враховувала передовий світовий досвід і кращі практики, зокрема, європейські. У цьому сенсі неабияке концептуальне і практичне значення має Доповідь Венеціанської комісії «Про
верховенство права» від 25–26 березня 2011 р. [11]. Так, у п. 41
цього документа зазначено, що наразі можливий консенсус щодо
обов’язкових елементів поняття верховенства права, зокрема,
таких, як: 1) законність, у т. ч. прозорий, підзвітний і демократичний порядок уведення законів у дію; 2) правова певність; 3) заборона свавілля; 4) доступ до правосуддя у незалежних і неупереджених судах, у т. ч. судовий контроль за адміністративними
актами; 5) дотримання прав людини; 6) недискримінація та
рівність перед законом. Отже, відповідно до підходів Венеціанської комісії можна виділити такі складові верховенства права, які
мають бути втілені й в Україні: 1) доступ до закону (положення
закону повинні бути зрозумілими, чіткими та передбачуваними);
2) вирішення питань про юридичні права повинно здійснюватися
на підставі закону, а не за розсудом; 3) рівність перед законом;
4) влада повинна реалізовуватися відповідно до закону, справедливо та розумно; 5) права людини мають бути захищені; 6) повинні бути засоби для врегулювання спорів без невиправданих
витрат та відстрочок; 7) наявність справедливого суду; 8) держава
повинна дотримуватися своїх зобов’язань у рамках як міжнародного, так і національного права.
У контексті реалізації принципу верховенства права окрему
увагу варто звернути на необхідність якнайшвидшого повернення
життєдіяльності українського суспільства в рамки правового поля.
В усіх революційних подіях замість цього принципу, зазвичай, діє
принцип революційної доцільності, що, з погляду досягнення цілей
революціонерів, виявляється цілком виправданим. Отже, по завершенні гострої фази протистояння принцип революційної доцільності починає справляти деструктивний вплив, що, мабуть, найбільш показово засвідчили події Великої буржуазної революції у
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Франції наприкінці ХVІІІ ст. Отже, чим швидше українське
суспільство повернеться до режиму законності, чим швидше прийняття рішень перейде з вулиці в інституційне поле, тим вищим
буде шанс на реальні продуктивні перетворення. Якщо ж цього не
станеться, тоді є великий ризик зануритися в хаос і безвладдя, що
для України вкрай небезпечно з огляду на зовнішні загрози.
2. Конституційний устрій. Однією з важливих складових
компромісу між різними сегментами української політичної еліти в
нещодавній політичній кризі стало повернення до Конституції
України в редакції 2004 р. Тим самим було відновлено парламентсько-президентську форму правління, скасовану доволі сумнівним способом у 2010 р. Проте з огляду на вимушений характер
цих змін та недосконалість конституційної моделі зразка 2004 р.
незабаром до Основного закону доведеться вносити чергові зміни.
При цьому до питання конституційного устрою України на цей раз
слід підійти дуже ретельно та з позицій ефективності функціонування політичної системи, а не вигоди правлячої еліти, інакше
чергових гострих навколовладних конфліктів просто не уникнути.
З огляду на делікатність питання, ми в цій розвідці свідомо утримаємося від чітких пропозицій щодо майбутнього конституційного
устрою, залишивши поле для широкої дискусії. Але, тим не менш,
наголосимо на двох принципових моментах.
По-перше, в новому конституційному устрої України обов’язково повинна бути втілена адміністративна реформа, спрямована
на децентралізацію управління та розширення повноважень місцевого самоврядування при збереженні унітарної форми державного
устрою. Це життєво необхідно для збереження територіальної
цілісності України, збалансування регіональних інтересів та запобігання сепаратизму.
По-друге, без зміни системи парламентських і місцевих виборів
та без запровадження бодай мінімальних механізмів відповідальності депутатів жодні конституційні зміни не матимуть позитивного
результату. Фактично, і чинна змішана система, і попередня пропорційна система з «жорсткими» списками себе повністю дискредитували. Таким чином, є потреба у пошуку нової виборчої системи,
здатної забезпечити якісне оновлення політичної еліти і збалансоване представництво всього різноманіття суспільних інтересів.
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3. «Компроміс з олігархією». Однією з найбільших проблем
сучасної України є олігархічний політичний режим, що сформувався ще за часів президентства Л. Кучми, а в наступні роки тільки утвердився. За висновками відомого українського дослідника
М. Михальченка, риси цього режиму виявляються в тому, що
«декілька олігархічних фінансово-промислово-політичних груп
контролюють вибори президента, парламенту, формують уряд,
суди, прокуратури, контролюють ЗМІ, регіональні органи влади
тощо… Такий олігархічний режим докорінно змінює ситуацію:
інтереси простої, «маленької» людини, її права зникають з порядку денного влади та інститутів політичної системи» [6].
Заклики до демонтажу олігархічного режиму в Україні неодноразово лунали зі сцени Євромайдану та знаходили підтримку в
середовищі широких народних мас. У зв’язку з цим існує небезпека необдуманих кроків у цьому напрямі, спрямованих або на
знищення української олігархії як такої, або на перерозподіл
належної їм власності на користь наближених до нової влади
бізнесменів.
На наше переконання, специфіка ситуації, що склалася в
Україні, полягає у фактичній неможливості й навіть небезпеці демонтажу функціонуючої олігархічної системи внаслідок декількох
обставин. По-перше, будь-яке зазіхання на неї неодмінно буде
супроводжуватися перерозподілом власності, що, своєю чергою, не
тільки стане «черговим потрясінням» в умовах і так складної
економічної ситуації, але й неодмінно породить «порочне коло»
таких самих перерозподілів у майбутньому, що зовсім не сприятиме економічному розвитку нашої країни. По-друге, у разі відвертих спроб послабити політичний вплив фінансово-промислових
груп і/або позбавити їх власності останні будуть змушені захищатися, діючи за принципом «мета виправдовує засоби», що може
ще більше розхитати і без того нестабільну політичну ситуацію в
країні. По-третє, активне втручання українського бізнесу в
політику – це його захисна реакція в умовах відсутності «правил
гри», тому посилення державного тиску на олігархічні кола може
призвести до ще більшого втручання фінансово-промислових груп
у політичні процеси.
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Враховуючи зазначене, нині перед українською владою стоїть
завдання не демонтувати олігархічну систему, а примусити її працювати в інтересах Української держави та суспільства. І зробити
це можна лише через встановлення і підтримку постійного конструктивного діалогу з лідерами провідних фінансово-промислових груп для пошуку шляхів виходу із ситуації, що склалася. При
цьому для того, щоби цей діалог став можливим, необхідно
публічно укласти своєрідний «суспільний договір» між владою,
бізнесом і громадянами, сутність якого, на нашу думку, може бути
зведена до наступного:
1. Визнання за бізнесменами права власності на все майно та
активи, які ними здобуті до укладення договору, незалежно від
того, яким способом вони здобуті, а також мораторій на «сумнівний» перерозподіл (націоналізація, рейдерські захоплення тощо)
власності. Фактично, цим визнається, що в попередні роки мав
місце процес первісного накопичення капіталу, який ніколи не буває чесним і справедливим. Однак подальший перерозподіл власності породить ще більшу несправедливість, тому накопичений
приватний капітал треба не перерозподіляти, а інвестувати.
2. Участь лідерів фінансово-промислових груп у розробці
«правил гри» для бізнесу за умови, що вони надалі зобов’язуються
повністю їх дотримуватися. Зокрема, їм пропонується взяти активну участь у розробці нового регуляторного середовища, в якому
бізнес готовий надалі чесно працювати та сплачувати податки.
3. Визнання права держави вживати законні санкції щодо
бізнесу тоді й тільки тоді, коли останній порушує встановлені
«правила гри».
На наше переконання, такий копроміс з олігархією цілком
можливий і є оптимальним кроком щодо зменшення політичного
впливу фінансово-промислових груп, припинення постійних перерозподілів власності, закладення основ для поступового переведення вітчизняного великого бізнесу на цивілізовані «правила
гри», виведення його з офшорних зон, збільшення обсягів інвестицій у вітчизняну економіку.
6. Боротьба з корупцією та люстрація. За роки незалежності
корупція стала ключовим неформальним інститутом політичної
системи України, вплив якого почасти більший, ніж багатьох фор301
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мальних інститутів. Тому перед українською владою нині стоїть
важливе завдання здійснити комлекс реформ, спрямованих не
просто на зниження рівня корупції в українському суспільстві, а на
усунення самих можливостей для зловживань і корупційних дій з
боку посадовців усіх рівнів. Це завдання є особливо акутальним,
оскільки воно, поряд із люстрацією, було одним із лейтмотивів
дискурсу Євромайдану, а тому громадськість, швидше за все, буде
вимагати його вирішення.
На нашу думку, ці антикорупційні реформи повинні ґрунтуватися на трьох основних підвалинах, що, власне, відповідає європейському досвіду боротьби з цим ганебним явищем. Перша
підвалина – максимальне спрощення адміністративних процедур та
підвищення рівня прозорості прийняття політичних і управлінських
рішень, у т.ч. через активне впровадження технологій електронного
врядування. Друга підвалина – поступове підвищення посадовим
особам органів державної влади і місцевого самоврядування заробітної платні з метою зменшення їх залежності від хабарів як основного джерела доходів. Третя підвалина – запровадження принципу
«нульової толерантності» до корупції, згідно з яким будь-який її
прояв передбачає кримінальну відповідальність [4], з одночасною
активною роботою правоохоронних органів (звичайно, після їх власного очищення) щодо виявлення та притягнення до відповідальності
корупціонерів.
Що ж стосується люстрації, то це вона, вочевидь, стане одним із
найскладніших завдань для української влади. Громадський рух за
люстрацію нині набирає обертів, то ж рано чи пізно на неї доведеться піти. І тут дуже важливо, аби люстрація буда справедливою
та не перетворилася в банальне «полювання на відьом» чи інструмент політичного тиску. Отже, важливо, аби люстраційні процедури, по-перше, здійснювалися тільки відповідно до норм спеціального закону, що міститиме чіткий механізм та справедливі критерії
люстрації; по-друге, адмініструвалися спеціально утвореною комісією у складі авторитетних у суспільстві людей, які ніколи не мали
відношення до політики; по-третє, спиралися на кращі люстраційні
практики європейських країн.
Залишивши конкретний зміст люстраційного законодавства для
дискусії експертів та законодавців, відзначимо лише два принципові
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моменти. По-перше, на нашу думку, нинішній склад парламенту не
має морального права ухвалювати люстраційний закон та ініціювати
відповідні процедури, оскільки спершу сам повинен пройти політичну люстрацію на позачергових парламентських виборах, проведених на основі нового виборчого законодавства. По-друге, першими
люстрацію мають пройти правоохоронні та судові органи як інституційна база для подальшої боротьби зі зловживанням владою та
корупцією. Якщо ці дві умови не виконати, то жодна люстрація не
може розглядатися як справедлива.
6. Енергетична незалежність. Розбудова державності України,
входження її повноправним членом у Європейське Співтовариство
вимагають розв’язання проблеми організації сталих та надійних
джерел забезпечення паливно-енергетичних ресурсів, зменшення залежності від імпорту енергоносіїв та їх ефективного використання.
Адже, як справедливо зазначають експерти Українського інституту
публічної політики, енергетична безпека залишається ахіллесовою
п’ятою нашої країни впродовж всього періоду з часу проголошення
незалежності. І жодна із задекларованих у цій сфері стратегічних
цілей так і не була досягнута [3, c. 6].
Оскільки газова залежність від Росії нині постає як реальна
загроза національній безпеці та державному суверенітету України,
вже сьогодні є потреба вжити рішучих заходів у цьому напрямі. І,
на нашу думку, своєрідним «рятівним кругом» тут може стати
електроенергетика, використання якої здатне стати реальною альтернативою споживанню газу.
Загальновідомо, що, на відміну від газу, Україна виробляє
електроенергії значно більше, ніж споживає, а тому експортує її
надлишки до низки сусідніх країн, зокрема до Польщі, Угорщини,
Словаччини, Румунії, Молдови, Білорусі, Росії. При цьому в останні роки наша країна відновила докризові експортні обсяги та в
2013 р. реалізувала 9,861 млрд кВт-год електроенергії [9]. І хоча
основний зиск із цього отримала приватна компанія ДТЕК, якій з
2011 р. вдалося монополізувати експорт української електроенергії, все одно таку динаміку слід оцінювати позитивно, оскільки
надалі держава може усунути цього посередника.
Що ж стосується внутрішнього ринку електроенергії, то в
Україні традиційно проводиться політика перехресного субсиду303
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вання, в рамках якої утримуються низькі тарифи для населення за
рахунок завищених цін для промислових споживачів.
В Україні діє єдиний оптовий ринок електричної енергії з єдиною оптовою ціною, яка розраховується з урахуванням середньозваженої собівартості виробництва електроенергії всіма генеруючими потужностями. З оптового ринку електроенергія розподіляється між групами споживачів – населенням, промисловими та
іншими споживачами, для кожної з яких установлюється окрема
відпускна ціна – тариф. І ця ціна, як правило, не має під собою
жодного економічного підґрунтя та може бути значно нижчою чи
вищою за оптову ціну єдиного ринку [8].
У підсумку маємо ситуацію, коли рівень тарифів для населення в Україні є найнижчим в Європі (нижчим він є лише в
Білорусі). В усіх інших європейських країнах населення платить у
рази більше за українців. Водночас промисловий тариф на електроенергію в Україні один із найвищих в Європі. І це при тому, що
структура енергетичних потужностей в Україні дозволяє зробити
тариф значно нижчим за рахунок того, що в нас добре розвинута
атомна і гідроенергетика, де собівартість виробництва суттєво
нижча, ніж у тепловій енергетиці [8].
Якщо подивитися на загальний рівень тарифів у Європі, то
можна також побачити, що тариф для промислових підприємств
завжди нижчий, ніж тариф для населення. Встановлюючи такі
тарифи для промисловості, урядовці насамперед створюють умови
для розвитку економіки в цілому, дають змогу промисловості бути
більш конкурентоспроможною. А це і додаткові робочі місця, і
додаткові надходження до бюджету, і, нарешті, додатковий захист
населення, яке може собі дозволити більше платити за електроенергію, більше купувати і розвивати економіку країни.
Власне, запровадження такого підходу нами вбачається як
першочерговий крок до подолання енергетичної залежності України. Головні завдання – перейти до економічно обґрунтованих
тарифів для населення та виробити такі тарифи для промисловості,
за яких, обираючи між газом і електроенергією, вітчизняний бізнес
схилявся би на користь другої. Далі – справа часу: бізнес сам
поступово перейде на електроенергію (де це можливо), а обсяги
споживання газу скоротяться. За поєднання такого підходу з
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активним упровадженням енергозберігаючих технологій у перспективі Україна зможе взагалі відмовитися від російського газу.
Таким чином, з огляду на події Євромайдану, перед сучасною
політичною елітою України постає низка викликів, що зобов’язують
її піти на рішучі, часом радикальні та в більшості непопулярні
реформи, частину з яких ми спробували окреслити. Проаналізовані
нами заходи не є панацеєю, а є мінімально необхідним «пакетом
заходів», здатним створити підґрунтя для переходу до більш глибоких перетворень. Якщо ж ці заходи вжиті не будуть, то подальша
перспектива України як демократичної європейської дерджави є
дуже сумнівною.
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Олеся Мандебура

ЗМІНИ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ
В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ДО
ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ
У статті аналізуються наявні практичні підходи до підготовки передвиборчої програми кандидата на пост Президента
України, властиві притаманній українцям політичній культурі.
Доводиться, що програми, написані із використанням політично
та морально застарілої лексики, не відповідають повною мірою
кон’юнктурі сучасного українського політичного ринку. Для своєї
релевантності політичні цілі програм мають враховувати наявні
новітні тенденції і, не в останню чергу, зміни у політичній свідомості та самоідентифікації українців.
Ключові слова: передвиборча програма, президентські вибори, Україна, політична культура, ЄС, Росія.
Mandebura O. Changes in the political life in the context of
preparation for the presidential elections in Ukraine. Existing
practical approaches to preparation of election program of the
candidate for President of Ukraine that are inherent in the Ukrainian
political culture are analyzed in the article. It is shown that programs
written using vocabulary, which is obsolete politically and morally,
does not fully meet the modern Ukrainian political conjuncture of the
market. For their relevance, the political objectives of the program
should take into account the latest trends and changes in the political
consciousness and self-identity of Ukrainian.
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Призначені на 25 травня позачергові вибори Президента України стали наслідком складного і тривалого процесу домовленостей на найвищому рівні із залученням цілої низки міжнародних
політиків-посередників найвищого ешелону. Революційні події, що
відбулися в Україні протягом зими–весни ц.р., викликали значні
суспільні зміни і трансформації, у тому числі – рушійного характеру, адже кардинальні зміни у першу чергу стосувалися політичної свідомості громадян, рівня їх політичної самосвідомості. Суспільство, яке вперше у своїй новітній історії пережило щеплення
кров’ю від комплексу найрізноманітніших ілюзій, у тому числі – й
пов’язаних із образом і сприйняттям влади як такої, покладає на ці
позачергові вибори величезні надії і сподівання. З одного боку,
кожні чергові вибори в Україні – це нові очікування, а з іншого –
виборів, яким би передували криваві затяжні протистояння такого
характеру і масовості, в нашій країні ще не було.
Логічно припустити, що принаймні часткові відповіді на нові
громадянські очікування мають і будуть міститися у передвиборчих програмах кандидатів на найвищу державну посаду – посаду
Президента України. До того ж, наступні події, що згодом відбулися у Криму та на Сході України і дотепер відбуваються, актуалізували окреме коло гострих і проблемних питань, поставивши
українське суспільство перед новими реаліями, серед яких одна із
найважливіших – саме існування Української держави як незалежної і суверенної внаслідок воєнних дій, що відбуваються на її
південно-східних територіях і загалом кордонах. Небезпека ситуації, з одного боку, полягає у стані фактично повної втрати
боєздатності української армії, до чого долучилося і попереднє
керівництво країни, а з іншого – досвіду ефективного реагування
і розв’язання проблем, пов’язаних із загрозами військового характеру, ані українські політики загалом, ані нинішні очільники
держави не мають – Україна 23 роки гордилася тим, що живе в
умовах «мирного неба над головою».
Де-факто старт передвиборчій кампанії дали домовленості, підписані у Києві 21 лютого 2014 р. Офіційна реєстрація кандидатів на
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пост Президента України завершується 31 березня – відповідно до
українського виборчого законодавства, подання до Центральної
виборчої комісії пакету необхідних документів для реєстрації кандидатів до участі у виборах закінчується за п’ятдесят п’ять днів до дня
виборів (ст. ст. 51 Розділу VII «Висування і реєстрація кандидатів на
пост Президента України» Закону України «Про вибори Президента
України»).
Відповідно до цієї самої статті передвиборча програма кандидата є одним із обов’язкових документів у загальному переліку документів, за умови отримання яких Центральна виборча комісія
реєструє кандидата на пост Президента України. Вона має бути
викладена державною мовою, містити обсяг до дванадцяти тисяч
друкованих знаків. У суспільно-політичній площині ці суто технічні вимоги, які ставить до такого важливого документа українське
законодавство, трансформуються в програму діяльності кандидата,
з якою він ознайомлює українське суспільство, йдучи на вибори.
Незважаючи на те, що кандидати представляють різні політичні партії з різними ідеологічними, ціннісними та світоглядними
орієнтаціями, а також наявність самовисуванців, їхні програми
мають містити певні спільні ознаки і відповідати чітким критеріям,
за якими їх можна оцінити. Такими, на нашу думку, насамперед є
актуальність, реалістичність, чітко орієнтована часова перспектива
(визначеність у часі, короткостроковість та довгостроковість запропонованих проектів). Аналогічним чином програма має бути
релевантною функціям і повноваженням, які покладені на Президента України відповідно до чинного законодавства.
Крім того, іншими вимогами, відповідно до яких зазвичай укладається передвиборча програма, є висвітлення питань, важливих для
повсякденного життя виборців, зміцнення іміджу кандидата, відповідність уявленням цільової аудиторії, недвозначність формулювань. Фахівці зазначають, що в кінцевому підсумку передвиборча
програма може являти собою т.зв. унікальну торгову пропозицію,
коли виборцям пропонуються деякі оригінальні й професійно розроблені ідеї з вирішення актуальних проблем, які вигідно відрізняються від ідей конкурентів [1, с. 610].
Утім, специфіка політичної культури українців, яка виявляється, серед іншого, й у ставленні до найголовнішого атрибута
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передвиборчої кампанії, дає підстави говорити про певні національні особливості. Йдеться про факти ознайомлення широкого
загалу з власної ініціативи і за власним бажанням із програмами
кандидатів, а також – практику широкоформатного обговорення
(на різних каналах комунікації) програм у загальнодержавному
масштабі, у тому числі із залученням політичних діячів, експертів
різного профілю, громадськості, журналістів. Варто підкреслити,
що йдеться саме про обговорення програми, а не аналіз рекламних
відеороликів, гасел з агітаційних білбордів на вулицях, барвистих і
яскравих листівок, спецвипусків газет, календарів, плакатів тощо.
Моніторинг присвячених цим програмам статей і публікацій у
національній пошуковій системі «Мета» свідчить: передвиборчі
програми кандидатів у Президенти в українському інформаційному просторі переважно не стають предметом широкого фахового
обговорення. Із майже 22000 тисяч усього знайдених системою
посилань (під час деталізації ключового словосполучення результат становив приблизно 17500 посилань) переважна більшість
публікацій – це, зокрема, самі програми, розміщені на офіційних
веб-сторінках політичних партій та організацій, власних сайтах
кандидатів тощо. Чи не єдиною групою, яка традиційно вдалася до
вивчення й аналізу передвиборчих обіцянок президентських перегонів, є українські журналісти – публікації оглядового характеру
мають різноманітний характер, від жартівливих «підбірок найбільш безглуздих обіцянок з передвиборчих програм кандидатів у
президенти», які супроводжуються фотоколажами відверто глузливого змісту [2], до напівжартівливого аналізу «програм найбільш
яскравих і цікавих кандидатів на посаду глави держави», де загальний висновок вкладається в коротку фразу, скажімо, на кшталт
такої: «більшість з них, як і раніше, займаються популізмом, зате
обіцяють відновити в Україні сильну армію. Крім того, Дмитро
Ярош обіцяє роздати зброю усім адекватним українцям, Олег
Тягнибок прагне повернути Україні ядерний статус, Михайло Добкін за депозити без податків, а Петро Симоненко взагалі пропонує
скасувати посаду президента» [3].
Методи, які застосовувалися для проведення аналізу, найрізноманітніші. Так, для розгляду програми кожного кандидата
ТСН.ua «використала онлайн-сервіс tagxedo, який складає хмарину
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тегів того тексту, що аналізується». Задля отримання об’єктивнішої картини з тексту було прибрано займенники та прийменники і
тим самим залишено слова, що несуть смислове навантаження [4].
Також передвиборча програма аналізується як маркетинговий
текст, де критеріями аналізу виступають «прості та загальновідомі
правила написання комерційних текстів: яскравий заголовок, невеликий розмір, читабельність, вживання конкретних цифр і прикладів, певна емоційність» [5], проводиться її оцінка за допомогою
SMART-критеріїв тощо.
Значною мірою у більшості висновків із загалом невеликої
кількості статей аналітичного характеру наголошується той факт,
що спільною рисою передвиборчих програм кандидатів є обіцянки
«світлого майбутнього і великих перспектив» для України, у яких
все «ґрунтується на голому популізмі», коли кількість «красивих
слів явно переважає над кількістю оригінальних рішень» [3]. Інший автор починає свою статтю із констатації того факту, що
«українські політики звикли, що їх програми практично ніхто не
читає, а тому зазвичай формально підходять до їх підготовки. Головний принцип – чим більше обіцянок, тим краще» [6].
Ці та аналогічного характеру заяви підтверджують думки
фахівців-політологів, що в тому разі, коли виходять з припущення,
що пересічний виборець програм не читає, вона виступає символічним атрибутом виборчої компанії і складається з набору
загальних положень стосовно основних проблем країни відповідно
до масових очікувань [1, с. 610]. Однак не буде перебільшенням
стверджувати, що відповідність масовим очікуванням не відкидає
того факту, що тою чи іншою мірою, але передвиборча програма
кандидата являє собою своєрідний політичний порядок денний.
Той agenda setting суспільства, який конкретний кандидат (і, відповідно, політична партія, інтереси якої він представляє) пропонує
українському суспільству і державі на наступні 5 років. Відповідно, за такого підходу актуалізується питання оптимального
розв’язання нагальних проблем українського політичного порядку
денного та їх узгодження із широкими суспільними інтересами.
Одна з найгостріших проблем сьогоднішніх українських реалій
пов’язана з вибором геополітичного вектора розвитку. Український
інформаційний простір останні кілька місяців насичений різноманіт310

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

ними новинами та публікаціями, які стосуються «російської агресії»,
присутності на українських теренах співробітників ФСБ та загалом
російських спецназівців, спецпризначенців, різноманітних інструкторів тощо. Спочатку Крим, а потім і Схід України стали територіями впливу цієї агресії. На зміну «вежливым зеленым человечкам»
Криму прийшли оснащені переносними ракетними зенітними комплексами та мінометами «бойовики», семантичними синонімамиблизнюками яких стали «федералісти», «бойовики», «сепаратисти»,
«бородатые мужчины неславянской внешности» тощо.
Так чи інакше, але вибір стратегічний курсу України у таких
умовах безпосередньо торкнувся більшості населення нашої держави, незалежно від індивідуальних політичних уподобань та симпатій. Образ Росії як традиційно дружньої країни і росіян, які серед
представників інших національностей в Україні мали найнижчий
індекс національної дистанційованості (що усталено підтверджується соціологічними опитуваннями та, зокрема, даними
національного омнібуса, який проводився Інститутом соціології
НАН України [7, с. 527, 532]) під час Майдану, почав видозмінюватися і поступово набувати рис небезпечного ворога. В процесі подальшого розвитку ситуацію, що склалася зі сприйняттям у свідомості значної частини громадян нашої країни образу Росії, досить
емоційно і промовисто характеризує використана у зворотному
напрямі фраза із нашумілого відеоролика «ми больше не будем
братьями». Подальші події, «підкріплені» справжньою навалою
інформаційних повідомлень відповідного змісту, хай навіть і в
межах інформаційної війни, лише посприяли оформленню образу
нашого вічного сусіда у стійкий образ кривавого агресора, який
прийшов «зі зброєю на нашу землю». І до певної міри теоретична
категорія із найвищих урядових документів та законів – «національна безпека» – перейшла у суто практичну площину, оформившись у гасло захисту рідної землі.
Підтвердженням тому також можна вважати і сам факт підтримки населенням української армії, у тому числі і за допомогою
дзвінків на єдиний мобільний номер, і зібрану суму коштів. Так,
станом на 21 березня на рахунки Міністерства оборони України в
рамках акції «Підтримай Українську армію» поступило майже 33
млн грн від юридичних та фізичних осіб, у тому числі 7,4 млн – за
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допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер «565» [10]. Уже 28
березня 2014 р. на рахунки Міністерства оборони України в рамках
акції «Підтримай Українську армію» поступило майже 60 млн грн
від юридичних та фізичних осіб. З них 58 млн грн – грошові перекази на матеріально-технічне, решта – на медичне забезпечення
Збройних сил України. За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер «565» на підтримку української армії перераховано
понад 11 млн грн, на валютні рахунки надійшло 17,4 тис. доларів
США та 43,2 тис. євро [8].
Дату кримського «референдуму» і закінчення терміну подання
документів до ЦВК і закінчення реєстрації кандидатів розділяє
майже два тижні. Час, достатній для того, аби передвиборчі програми були скореговані і внесені певні зміни, спричинені новими
викликами і загрозами. Особливо якщо врахувати, що стосуються
ці новітні в нашій історії виклики і загрози самого питання існування Української держави. У таких умовах традиційна і до
певної міри стандартна ставка на регіональний розподіл і специфіку регіонального електорального поля уже навряд чи може
сприйматися як така, яка спрацює і на цей раз. Образно кажучи,
Харків, який «нагадав», серед іншого, й українським політикам, що
«Харьков – это Украина, если шо» (або в іншому варіанті: «Тю! Та
вы шо – Харьков это Украина»), Одеса, яка після трагедії у
Будинку профспілок замайоріла жовто-блакитною символікою і
прикрасила себе бігбордами з лозунгами «Останови войну! Убери
различия! Одень Одессу в цвета солнца и неба!» із жовтим (перед
«солнца») і блакитним (перед «неба») сердечками і загалом у суто
одеському неповторному колориті заявила, що «Одесса таки
Украина», футбольні ультрас і загалом Дніпропетровщина уже не
можуть однозначно сприйматися у домайданних електоральних
характеристиках і не відповідають їм.
Певні тенденції процесу політичної самоідентифікації українців почали простежуватися фактично від початку грудня. У
таких умовах кандидати з передвиборчими програмами, чітко зорієнтованими на минулі виграшні параметри без хоча б мінімального врахування цих новітніх тенденцій, навряд чи можуть
розраховувати на широку електоральну підтримку навіть у своїх
традиційних регіонах. А отже, на зміну усталеній і апробованій не
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одною виборчою (у тому числі й до Верховної Ради також)
кампанією політичній риториці, у якій ставка традиційно робилася
на регіональних розбіжностях та особливостях, вочевидь, має прийти об’єднавча лексика.
Не в останню чергу така об’єднавча лексика може бути прикладена і до питання подальшого стратегічного курсу України.
Стратегічне позиціонування кандидата, викладене, серед іншого, і
в його передвиборчій президентській програмі, у нинішніх реаліях
цілком може стати маркером його політичної запитаності й політичної адекватності. Гра на патріотичних настроях виборців у
нинішніх умовах має безпосереднє відношення і до вектора геополітичного руху України. З урахуванням ситуації стандартний вибір
«Росія – ЄС» потребує інших підходів для своєї аргументації, адже
має цілком реальні вияви і практичні докази, навіть якщо для пересічного виборця центральних і західних областей ця доказова база
частково перебуває в площині інформаційного середовища.
Скажімо, на фоні мілітаризації повсякденного життя українців
активна апеляція до Російської Федерації, тези про захист «ущемлених» прав російської меншини (і, в першу чергу, – російської
мови) вступають в явне протиріччя із політичною реальністю. У
цьому плані виділяються, в першу чергу, М. Добкін та О. Царьов
(під час підготовки статті О. Царьов зняв свою кандидатуру, але
його програма була залучена до аналізу). Скажімо, в першому ж
пункті програми М. Добкіна (розділ 1 «Гуманітарна сфера. Національна ідея») заявлено: «Я виступаю за якнайшвидше відновлення
дружніх, партнерських відносин із Російською Федерацією в усіх
сферах – і в першу чергу в гуманітарній. Я на законодавчому рівні
закріплю права російської мови в Україні, я захищатиму нашу
спільну російсько-українську історію, культуру і традиції» [9]. В
унісон з ним виступив і О. Царьов, стверджуючи: «Я завжди відстоював нашу співпрацю з Росією, російську мову і нашу велику
спільну історію – історію спільних перемог і звершень, досягнень
батьків і дідів». Відповідно, вони обидва у своїх програмах в
економічному блоці відстоювали економічне стратегічне партнерство із Митним союзом.
Різноманітні і численні соціологічні опитування, які активно
проводилися упродовж останніх місяців, особливо починаючи з
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грудня 2013 р., професійними соціологічними службами (зокрема, Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», соціологічною службою «Рейтинг», Центром Разумкова та деякими
іншими), свідчать про початок глибинних трансформацій у політичній свідомості населення України, які виявляються, зокрема, і
в зміні пріоритетів щодо вектора зовнішньополітичного розвитку
нашої країни.
На сьогодні можна констатувати, що в українському суспільстві та притаманній українцям політичній культурі наявні
певні розбіжності між усталеною звичаєвою практикою щодо
передвиборчої програми кандидата на пост Президента України
і тими вимогами, яким він має відповідати, зокрема, у розвиненому громадянському суспільстві. Програми, написані із використанням політично та морально застарілої лексики, не можуть
відповідати повною мірою кон’юнктурі сучасного українського
політичного ринку. Політичні цілі, сформульовані без урахування новітніх тенденцій і, не в останню чергу, змін у політичній
свідомості та самоідентифікації українців, не можуть бути охарактеризовані як релевантні. На часі – перебудова усієї системи
стосунків у форматі влада / оновлене громадянське суспільство.
Події останніх місяців можуть бути охарактеризовані як паростки нової політичної культури, що починають з’являтися в
українському суспільстві. Те, наскільки їх готові сприймати
представники політичної еліти нашої країни, стане важливим
фактором для подальшого політичного та економічного розвитку країни. На цій підставі має сформуватися також нова
якість соціального діалогу між різними соціальними групами і
верствами суспільства.
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Ігор Мельничук

ДЕРЖАВИ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ
В СУЧАСНИХ ГЕОСТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТАХ
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
У статті автор досліджує сутність та місце України й
держав пострадянського простору у сучасних програмних документах і доктринах Російської Федерації. Основна увага приділена
аналізу військової доктрини РФ, концепції національної безпеки
РФ та концепції зовнішньої політики Росії. У висновках наголошується, що відносини з країнами СНД виділені як пріоритетний
напрям зовнішньої політики Російської Федерації.
Ключові слова: пострадянський простір, військова доктрина,
концепція національної безпеки, концепція зовнішньої політики,
Російська Федерація.
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Melnychuk І. Post-Soviet states in modern geostrategic documents
of the Russian Federation. The author investigates the nature and place
of Ukraine and countries of the former Soviet Union in the current policy
documents and doctrines of the Russian Federation. The main attention is
focused on the analyzes of the military doctrine of the Russian
Federation, the National Security Concept of the Russian Federation and
the Russian foreign policy concept. In conclusion author stresses that
relations with the CIS countries are identified as a priority of Russian
Federation foreign policy.
Keywords: the post-Soviet space, military doctrine, the concept of
national security, foreign policy concept, Russian Federation..
Головним завданням зовнішньої політики будь-якої держави є
створення максимально сприятливих зовнішньополітичних умов
для вирішення завдань та реалізації кінцевої мети своєї внутрішньої політики. Особливості та відмінності в змісті внутрішньої
політики держави багато в чому визначають основи їх зовнішньополітичного курсу. Водночас, слід зауважити, що ця залежність
далеко не завжди має лінійний характер. На деяких історичних
етапах взаємозв’язок між внутрішньою та зовнішньою політикою
через різні причини може ставати досить слабким, а інколи і
взагалі непомітним.
Основна увага під час дослідження геостратегічних документів Росії стосовно України та інших держав пострадянського простору на системному рівні приділяється визначенню їх зумовленості характеристиками міжнародної і регіональної політичної
систем, параметрами та рушійними силами стратегічного середовища. Теоретичну основу розуміння впливу системних чинників
на геостратегію Росії закладають концепції В. Батюка, К. Гаджиєва, С. Гантінгтона, Д. Замятіна, Дж. Ная, А. Уткіна. Ключовими
науковими проблемами дослідження геостратегії Росії в контексті
розподілу сил між провідними акторами регіональної і глобальної
систем виступають концепт російських національних інтересів та її
потенціал на міжнародній арені, до яких звертаються у своїх працях О. Арбатов, О. Богатуров, О. Богомолов, М. Загладін, В. Іноземцев, С. Караганов, С. Колчін, М. Косолапов, С. Кортунов,
В. Лукін, М. Мунтян, Є. Примаков, С. Рогов, В. Шейніс та інші.
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Комплексними дослідженнями стану, можливостей та перспектив
взаємодії України і Росії є праці українських науковців С. Андрущенка, М. Білоблоцького, О. Білоруса, О. Бодрука, О. Валевського,
О. Гараня, М. Гончара, М. Гончаренка, А. Гуцала, О. Дергачова,
Р. Жангожи, О. Майбороди, О. Маначинського, В. Манжоли,
М. Михальченка, Б. Парахонського, Г. Перепелиці, С. Пирожкова,
Є. Пронкіна, Ф. Рудича, Ю. Шаповала та інших.
Автор цієї статті поставив перед собою завдання проаналізувати сутність та місце держав пострадянського простору у сучасних
програмних документах і доктринах Російської Федерації.
Чим більша та могутніша держава, тим ширший та складніший комплекс факторів, які не завжди перебувають у прямій залежності від внутрішньополітичної кон’юнктури, може здійснювати вплив на зміст їх зовнішньополітичних доктрин та зусилля,
які для цього докладаються. Зі зміною світового статусу держави,
його ресурсів, а також характеру політичної та соціально-економічної системи зазнають змін і її зовнішньополітичні пріоритети.
Останнє сьогодні і відбувається з Росією. Їй, без сумніву, досить
непросто суто психологічно, внаслідок традиції та інерції у
сприйнятті навколишнього світу, кардинально змінити стереотипи
свого державного мислення та зовнішньополітичні пріоритети, які
були сформовані ще в радянську епоху. Це стане ще більш
зрозумілим, якщо взяти до уваги той факт, що в складі СРСР Росія
була стержнем та основою держави і її політики, а більшість
нинішніх російських політиків – вихідці тієї епохи.
Росія, яка взяла на себе роль правонаступниці та спадкоємиці
Радянського Союзу, його зобов’язань та прав на зовнішньополітичній арені, одержала у спадщину від попередньої держави дуже малі
частки колишніх радянських позицій у різних країнах світу. За час,
який пройшов після розпаду СРСР, Росія на міжнародній арені
опинилася у ситуації, коли формування геостратегії сучасного
світу визначається в основному і головним чином з Вашингтона,
Брюсселя, Пекіна – і всього лише номінально, символічно з
Москви. Причини суттєвого зменшення ваги та ролі Росії в світі
більш ніж очевидні. Перш за все, це, безумовно, суттєве зменшення економічного та військового потенціалу Росії. Крім того –
це порушення колишнього військово-стратегічного балансу на
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користь США і НАТО, що прискорило перехід світопорядку від
двополюсної до однополюсної схеми. Змінилася і сама зовнішньополітична концепція Росії, керівництво якої вже упродовж останніх десяти років і більше вважає збереження своїх військовополітичних позицій у світі у їх попередньому, радянському вигляді
недоцільними за геополітичними і світоглядними уявленнями та
неможливим з огляду на економічні причини.
Військова доктрина будь-якої держави у найбільш загальному
вигляді являє собою сукупність офіційних поглядів (настанов) на
гарантування військової безпеки країни, захист її населення,
територіальної цілісності, суверенітету й інших життєво важливих
інтересів від воєнної загрози ззовні. Військова доктрина, таким
чином, конкретизує головні напрями військової воєнної політики
держави.
Визначальний вплив на її формування роблять такі об’єктивні
політичні, соціально-економічні, ідеологічні й військово-технічні
фактори, як розташування й співвідношення сил усередині
держави та за її межами, внутрішня й зовнішня політика, яка ними
проводиться, особливості геополітичного й геостратегічного
становища, рівень розвитку економіки, стан і можливості збройних
сил, спрямованість військових доктрин союзних держав та країн,
які ведуть суперечки між собою, та деякі інші.
До основних положень військової доктрини держави належать: мета воєнної політики держави та її спрямованість; підходи
до оцінки національних інтересів, характеру загроз національній
безпеці; погляди на систему міждержавних відносин, оцінка місця
й ролі держав у світовому співтоваристві; розуміння ролі й призначення військової сили, у тому числі зброї масового знищення;
погляди на військове будівництво.
Значні зміни воєнно-політичної ситуації в останнє десятиліття змусили всі провідні держави світу переглянути свої воєннодоктринальні погляди й внести в них кардинальні зміни. Відповідно до цієї тенденції у Росії також була прийнята нова військова доктрина [1]. У ній знайшло відображення розуміння того
факту, що в цей час воєнно-політична ситуація у світі розвивається під впливом двох основних суперечливих тенденцій. З
одного боку, подолання глобального військового протистояння,
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оздоровлення міжнародної обстановки і, як наслідок, зниження
ймовірності розв’язання великомасштабної війни, насамперед
ядерної. З іншого боку, прагнення США забезпечити собі домінуючі позиції у світі, а також боротьба за перерозподіл сфер впливу
між державами, що претендують на регіональне лідерство, збереження небезпеки виникнення й експансії військових конфліктів
локального масштабу, використання військової сили для
розв’язання суперечливих проблем.
Військова доктрина РФ серед специфічних загроз відзначає
конфлікти у прикордонних регіонах, а основними формами використання збройних сил визначає миротворчі операції. Доктрина
допускає розміщення військ за межами національної території, а
також ведення бойових дій на території союзних держав з метою
розгрому агресора. Пріоритетного значення у співробітництві у
військово-політичній та військово-економічній сферах надається
країнам СНД. Зокрема, затверджена у лютому 2010 р. військова
доктрина Росії вважає загрозою для національних інтересів РФ
розширення НАТО на Схід та зміцнення зв’язків між альянсом та
пострадянськими державами. З цієї причини Росія, наприклад,
виступає проти тісних зв’язків Грузії з НАТО, її членства в альянсі,
тим самим здійснюючи відкритий тиск і вплив на інтереси країн
регіону. Пункти цієї доктрини пов’язані з тим, що Росія надає
перевагу посиленню Організації Договору колективної безпеки,
вказуючи на те, що російські військово-політичні пріоритети залишаються незмінними.
Нові підходи Росії до визначення свого ставлення до регіональних конфліктів, що не створюють безпосередньої загрози її
національним інтересам і безпеці, були інституціоналізовані у
затвердженій президентом Російської Федерації Концепції національної безпеки Російської Федерації (2000 р.), яка, поряд із
Основним законом, стала головним директивним документом для
всіх органів державного управління, які відповідали за вирішення
комплексу питань, що мали відношення до внутрішньої і зовнішньої безпеки держави. Упродовж усього першого десятиліття
ХХІ ст. Концепція була єдиним документом, який відображав офіційну систему поглядів на гарантування в Російській Федерації
безпеки особистості, суспільства і держави від зовнішніх та
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внутрішніх загроз. У ній сформульовані найважливіші напрями
внутрішньої і зовнішньої державної політики Росії. Адже першочергове завдання Концепції національної безпеки – це визначення і
розробка пріоритетних напрямів, комплексу заходів і засобів запобігання перш за все крайніх форм зовнішньої і внутрішньої загроз
– війни з іншими державами та громадянської війни [2, с. 368].
Так, Концепція національної безпеки Російської Федерації
серед основних зовнішніх загроз визначала спроби окремих держав
(мається на увазі США) позбавити Росію статусу великої держави та
обійти існуючі міжнародні організації, послаблення інтеграційних
процесів на теренах СНД, а також виникнення та загострення
конфліктів біля російських кордонів. Водночас, документ відзначав
спільність інтересів російської держави з іншими країнами у сфері
боротьби з глобальними загрозами. Концепція національної безпеки
Росії (2000 р.) визначала територію пострадянських держав як зону
своїх особливих інтересів, передбачаючи здійснення домінуючого
впливу на хід інтеграційних процесів у регіоні ННД та формування
єдиного економічного простору з країнами-членами СНД [5].
Відповідно до цієї Концепції, на нинішньому історичному етапі
головні загрози національної безпеки Росії генеруються усередині
країни. Але при цьому зовнішні загрози також існують, залишаючись об’єктивною реальністю, яка справляє значний вплив на
становище Росії у світі та його окремих регіонах. Зокрема, серед
факторів, що зумовлюють збереження загроз національній безпеці
Росії в міжнародній сфері, Концепцією національної безпеки Російської Федерації визначено: небезпека послаблення політичного,
економічного і військового впливу Росії у світі; поширення зброї
масового знищення і засобів її донесення; спроби інших держав
протидіяти зміцненню Росії як одного з центрів впливу в багатополярному світі, перешкодити реалізації національних інтересів і
послабити її позиції на Близькому Сході, у Закавказзі та Центральній Азії. Серйозною загрозою національній безпеці вважається
тероризм, особливо його міжнародна складова. «Міжнародним тероризмом розв’язана відкрита кампанія з метою дестабілізації ситуації
в Росії», − підкреслюється в Концепції [5].
Стосовно стратегії національної безпеки Росії на пострадянському просторі, то тут у Росії, здається, принцип силового невтру320
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чання у кризові ситуації поступається своїм місцем принципу
активних дій, причому, якщо буде потрібно, то і силових.
На зміну Концепції національної безпеки Російської Федерації
у редакції 2000 року прийшла Стратегія національної безпеки
Російської Федерації до 2020 року (Стратегія) [9]. Вона затверджена Президентом РФ 15 травня 2009 р. Указом № 537.
Можна припустити, що причинами її розробки та прийняття
були такі:
1) загострення міждержавних суперечностей, пов’язаних з
нерівномірністю їх розвитку, та поглиблення розриву між рівнями
добробуту держав;
2) вразливість усіх членів міжнародного співтовариства перед
обличчям нових викликів та загроз;
3) зі зміцненням нових центрів економічного зростання та
політичного впливу складається якісно нова геополітична ситуація,
пов’язана з розв’язанням існуючих проблем та врегулюванням кризових ситуацій на регіональній основі без участі нерегіональних сил;
4) недосконалість правових інструментів та механізмів, які
створюють загрозу гарантування міжнародної безпеки;
5) необхідність вирішення важливих внутрішніх питань у
сфері освіти, науки, охорони здоров’я, екології, культури, а також
підвищення рівня добробуту громадян та економічного зростання.
У Стратегії національної безпеки до 2020 р., зазначається, що
«Росія буде прагнути розвивати потенціал регіональної та субрегіональної інтеграції та координації на просторі держав-учасниць
СНД. При цьому Організація Договору про колективну безпеку
розглядається як головний міждержавний інструмент, покликаного протистояти регіональним викликам та загрозам військово-політичного та військово-стратегічного характеру, включаючи боротьбу з незаконним обігом наркотиків та психотропних
речовин» [9].
Ще один стратегічний документ − Концепція зовнішньої політики РФ − відзначає необхідність формування поясу добросусідства
по периметру російських кордонів, сприяння запобіганню конфліктів на прилеглих територіях. Відносини з країнами СНД виділені як
пріоритетний напрям зовнішньої політики. Відзначається бажання
та необхідність військово-політичної співпраці та взаємодії у сфері
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інтеграції та безпеки. Слід наголосити, що важливою умовою для
стосунків Російської Федерації із пострадянськими державами є
відкритість для співробітництва та, що особливо цікаво, «готовність враховувати національні інтереси Російської Федерації» [3].
Відповідно до нової Концепції зовнішньої політики РФ від 12 лютого 2013 р. Росія заявила про намір усебічно розвивати Організацію Договору про колективну безпеку як ключовий інструмент
підтримки стабільності та гарантування безпеки на просторах
СНД, роблячи акцент на адаптації ОДКБ як багатофункціональної
інтеграційної структури до ситуації, яка змінюється, на надійному
забезпеченні здатності держав-членів ОДКБ до своєчасних та
ефективних спільних дій, на перетворення ОДКБ у стрижневий
інститут гарантування безпеки у зоні її відповідальності [4].
Загалом, якщо оцінити концепцію зовнішньої політики з документами, які були прийняті у попередні роки, то її зміст мало
змінився, адже чимало положень, про які згадувалося впродовж
першого десятиліття ХХІ ст., у ній збережені. Однак у нинішній
Концепції, на нашу думку, більш чітко вибудувана система пріоритетів російської зовнішньої політики. Перш за все це стосується
взаємин з країнами пострадянського простору. Подібну точку зору
висловлює і відомий російський експерт Ф. Лук’янов, який зазначає, що у визначеній Концепції важливість співпраці з державами
СНД прописана більш чітко з погляду зовнішньополітичних
пріоритетів [6]. Зокрема, наголошується необхідність зміцнення
Євразійського союзу, всесторонніх зв’язків на пострадянському
просторі, з чого російський науковець робить висновок, що «у
балансі російського підходу до глобальних та регіональних проблем виділяються відносини з найбільш близькими сусідами» [6].
На нашу думку, важливим у цій Концепції є положення про те,
що світ у сьогоднішніх умовах є досить нестабільним та непередбачуваним. Це, у свою чергу, з одного боку, накладає певні обмеження на зовнішню політику, а з іншого − підвищує можливі
ризики. У зв’язку із цим у документі чітко виділяється той факт,
що наявні ризики прорахувати та передбачити стає досить складно,
а інколи майже неможливо. У цих умовах особливо важливими
стають базові речі, які стосуються кожної держави. Зокрема,
йдеться про поняття «національної ідентичності». Від стабільності,
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формулювання та чіткості цієї проблеми багато у чому залежить
сучасна глобальна безпека. В останній редакції Концепції зовнішньої політики РФ чітко зазначається, що світ постає місцем
взаємодії, а можливо, і зіткнення та конкуренції різноманітних
національних ідентичностей. Отже, саме цей момент і відрізняє
нинішній підхід російської зовнішньої політики від того, що було
раніше. Упродовж тривалого часу російська дипломатія та російська
влада робили ухил на прагматизм: якомога менше ідеології, якомога
більше конкретних справ та інтересів. На сучасному етапі відбувається своєрідне переосмислення підходів. Так, прагматизм – це
справді важливо, але без ціннісної, ідейної основи зовнішня політика розвиватися не може. На даному етапі питання формування
будь-яких конкретних принципів такої ідентичності залишаються
відкритими. Поки що позначаються лише її контури та окремі фрагменти. Так, серед нових положень привертає увагу запровадження
поняття «м’яка сила», яка практично і виступає проекцією власної
ідентичності на інші держави та решту світу. Така суттєва увага, яка
приділяється «м’якій силі», побіжно свідчить про те, що Росія має
намір створити свій ідейно-моральний світ, щоб пропонувати його
як альтернативу на світовому ринку цінностей.
Водночас хотілося б уточнити, що економіка при цьому не
стоїть осторонь. Тому російська дипломатія, як зазначається у Концепції, буде і надалі активно працювати заради подальшого просування російських національних економічних інтересів [4]. Як
додатковий аргумент можна розглядати той факт, що в умовах,
коли ризик великої війни нині досить низький, загострюються інші
форми протистояння, зокрема, боротьба за економічний вплив.
У контексті використання «м’якої сили» російським керівництвом було прийнято документ «План заходів Уряду РФ щодо
діяльності у сферах міжнародної гуманітарної співпраці та сприяння міжнародному розвитку на базі російських центрів науки та
культури за кордоном на 2013–2015 рр.» [7]. Опікуватися покращенням іміджу РФ за кордоном повинно Федеральне агентство зі
справ СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, і міжнародної гуманітарної співпраці.
План уряду РФ багато у чому використовує радянський досвід − зусилля будуть спрямовані на збільшення кількості ро323
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сійських центрів науки та культури, роботу зі співвітчизниками
та іноземною молоддю. Так, заплановано низку ключових
проектів. Наприклад, розширення географії та діяльності російських центрів науки та культури за кордоном (т. зв. кабінети
«русского мира»). На сучасному етапі у Росії 59 подібних
центрів та 8 філіалів [8].
Ще одним напрямом роботи за кордоном має стати поширення
російської мови. У документах передбачається підготувати указ
президента РФ «Про створення суспільно-державного Фонду
підтримки російськомовних ЗМІ за кордоном». Крім того, на базі
російських центрів науки та культури за кордоном, у першу чергу
на пострадянському просторі, планується проводити тестування
іноземців на предмет володіння російською мовою, а в окремих
державах СНД − відкривати мовні курси для трудових мігрантів.
Підсумовуючи, зауважимо, що Російська Федерація є одним із
важливих учасників процесів інтеграції та безпеки на євразійському
континенті. Її політика базується на низці офіційних документів, які
визначають підходи до здійснення політики у сфері безпеки та міжнародних відносин. Останнім часом усі основні програмні документи − військова доктрина РФ, Концепції національної безпеки та
зовнішньої політики Росії – значно оновлено відповідно до появи
нових викликів та загроз. Однак усі вищезгадані документи загалом
просякнуті ностальгією за статусом великої держави та спрямовані
проти формування «однополюсного» світу. Стосовно України та
інших держав пострадянського простору наголошується на необхідності формування поясу добросусідства по периметру російських
кордонів, сприяння запобіганню конфліктів на прилеглих територіях, а самі відносини з країнами СНД виділені як пріоритетний
напрям зовнішньої політики Російської Федерації.
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Володимир Бабка

ПОЛІТИЧНИЙ ВПЛИВ:
ТЕНДЕНЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗМІН
Здійснено спробу охарактеризувати категорію «політичного
впливу» як функціонального елементу політичної системи. Встановлено відповідність між функціями політичної системи та
функціями впливу. Розкрито зв’язок між окремими функціями політичного впливу. Визначено багатовекторність характеристик
політичного впливу. Наведено приклади способів здійснення різних
варіантів впливу.
Ключові слова: політичний вплив, політична система, суб’єкти
політичного впливу, функції політичного впливу, способи впливу.
Babka V. Political impact: trends of conceptual changes. The
attempt to characterize the category of «political impact» as a
functional element of the political system was made. It was established
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correspondence between the functions of the political system and the
functions of impact. The relationship between the some functions of
political impact was exposed. The multivector characteristics of
political impact were defined. The ways of realization of different
impact variants were demonstrated.
Keywords: political impact, political system, subjects of political
impact, functions of political impact, ways of influencing.
Який уряд найкращий?
Той, який вчить нас керувати собою.
Йоганн Вольфґанґ Ґете
У політичній науці основна увага приділяється процесам, що
ґрунтуються на реалізації влади та державного управління як
окремого організаційного вияву владних відносин. Однак сфера
політичного життя жодним чином не вичерпується функціями
управління. Вона охоплює всі інститути та осіб, що беруть безпосередню участь у політичному процесі, та неурядові, громадські,
неформальні об’єднання, які опосередковано впливають на прийняття рішень, домагаючись забезпечення власних інтересів. Крім
того, як відзначав французький філософ Ш.-Л. Монтеск’є: «Кожна
людина, що володіє владою, схильна зловживати нею» [8, с.137].
Дійсно, особи, наділені владою, в своїй діяльності досить часто не
вдовольняються лише сферою юридично закріплених повноважень.
Тому всю сукупність взаємодій у межах політичної сфери неправомірно зводити виключно до сфери офіційних владно-управлінських відносин.
Натомість функціонування цієї системи можна уявити як
сукупність впливів, що відбуваються між її елементами. Таке
трактування дозволяє врахувати всю багатогранність зв’язків у
політичній системі, штучно не обмежуючись розглядом офіційних повноважень та нормативно закріплених функцій. У сучасних
умовах вплив неформальних неурядових факторів на розвиток
політичної сфери стає все більш помітним та значимим [3, с. 62].
Тому політичний вплив можна розглядати ключовим поняттям,
яке визначає механізми зв’язку та функціонування елементів у
межах політичної сфери.
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Серед західних дослідників безпосередньо явище політичного впливу вивчали американські політологи А.Бентлі та
Е.Бенфілд [10; 11]. Їхні праці присвячені процесам лобістського
впливу на політичну систему. Також питань, пов’язаних з політичним впливом, торкалися Б.Рассел, Г.Лассвел, С.Лакс, Е.Тоффлер та ін. в процесі аналізу проблем, що стосуються категорії
влади. З українських та російських учених ця категорія стала
предметом спеціальних розвідок О.Бунтова, В.Власова, Д.Виговського, Ю.Карпця, А.Сіленко [2–5]. Дослідження О.Бойка,
Є.Доценко, В.Ледяєва, Р.Соколової, В.Шейнова розглядають
проблеми політичного впливу в світлі теорій влади, управління,
маніпулювання.
Попри ці здобутки, зазначена категорія не набула достатньої
концептуалізації як елемент політичної системи. Зокрема, в цьому
дослідженні ставиться за мету охарактеризувати функції політичного впливу та встановити їх відповідність функціям політичної
системи, розкрити багатоаспектність способів реалізації політичного впливу.
Тому можна, таке визначення: політичний вплив – це механізм відносин суб’єктів політичної системи, виражений через дію чи
сукупність дій ініціатора (агента впливу), метою або/та наслідком
яких є зміна поведінки, поглядів, почуттів адресата впливу в середовищі політичного буття. Політичний вплив, з одного боку,
розкриває зміст реалізації політичної влади, з іншого – є способом
взаємодії суб’єктів політичної сфери. До того ж, «вплив» є більш
універсальною категорією, ніж «влада» чи «управління». Від влади
політичний вплив відрізняється першочергово тим, що виражає
дію/процес, а не диспозицію/потенціал. Натомість політичне управління становить один з випадків впливу, зокрема такий, що характеризується системним характером та результативністю.
Політична система складається з організаційно-інституційного (сукупності політичних інститутів, організацій, громадських
рухів, окремих осіб), нормативного (норм, принципів й способів
їх взаємодії) та ідеологічного (політичних ідей та цінностей)
елементів. Організаційно-інституційний з’ясовує питання: хто
бере участь у політичному житті? Нормативний елемент роз’яснює, як і в яких формах відбувається взаємодія суб’єктів політи327
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ки, а ідеологічний – визначає мотиви цих взаємодій та політичної
діяльності загалом, відповідаючи на питання, навіщо відбувається
політична діяльність?
Взаємодія суб’єктів політичної системи передбачає встановлення зв’язку (комунікацію) та взаємну модифікацію установок
чи поведінки партнера (вплив). Також саме політичний вплив відображає механізм трансформації та розвитку політичної сфери та
її частин. Суб’єкти політичної системи становлять організаційноінституційний її рівень і, в той же час, виступають ініціаторами
політичного впливу.
Відповідно до потенційних можливостей, ресурсів та методів
здійснення впливу на політичну сферу доцільно розділити його
суб’єктів на офіційний «політичний рівень» та неофіційний «громадський рівень». Крім того, такий поділ відповідає сучасним
українським реаліям майже кастового поділу на еліту і маси.
Політичний рівень суб’єктів впливу становлять політичні організації
та діячі, сучасні й минулі представники партійної та урядової еліти,
тобто особи та інститути, які наділені владними повноваженнями
або володіють достатнім авторитетом та капіталами для цілеспрямованого впливу на суспільство та політичну сферу. Цей рівень відзначається високим рівнем інституціоналізації й організації та
постійним характером діяльності в межах політичної сфери. До
громадського рівня можна віднести суспільні рухи, громадські організації та інші інститути самоорганізованого суспільства. Вони не
мають офіційних повноважень для управління політичною системою, але можуть діяти засобами тиску на представників офіційного
рівня. Визначальними рисами виступають значно нижчий рівень
інституціоналізації, часто самоорганізований характер формування,
тимчасовий, ситуативний характер діяльності.
Реалізація функції політичної системи відповідає двом запропонованим рівням суб’єктів впливу. Громадський рівень виконує
вхідні функції політичної системи (артикуляція інтересів і агрегування інтересів), а представники політичного рівня – вихідні
(формування нормативної бази та визначення політичного курсу,
реалізація політичного курсу, судочинство). Така типологія була
запропонована політологами Г.Алмондом та Дж. Пауеллом, які є
авторами теорії політичних систем. Крім цих двох груп, вчені
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визначили загальносистемні функції, що забезпечують структурні
зв’язки в межах системи. До них належать комунікативні функції
[9, с. 79–84].
Завдання політичного впливу є похідними від функцій політичної системи. Це дає змогу систематизувати функції впливу,
взявши за критерій категорії Г.Алмонда та Дж. Пауелла. Слід наголосити, що пропонований поділ відображає подібність функцій
усієї системи та впливу зокрема, але жодним чином не їх тотожність. Перші не можна вважати аналогічними окремим завданням
політичного впливу чи їх сукупності. Отож, діалектичний структурний зв’язок функції політичного впливу можна представити за
допомогою такої схеми, в якій функції згруповані за суміжністю з
системними, внутрішньою подібністю, суб’єктною належністю та
черговістю.

Комунікативні функції формують системні відношення на
всіх рівнях. Ця група включає функції встановлення зв’язків між
учасниками взаємодії, поширення й обмін інформацією, забезпечення гласності, відкритості рішень та дій. Зрозумілим наслідком цих процесів стає функція формування громадської думки –
закріплення спільних поглядів, оцінок, суджень суспільства
щодо актуальних подій і процесів. Причому, комунікативні
процеси можуть відбуватися як спонтанно, так і цілеспрямовано
програмуватися зацікавленими інститутами.
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Регулювання суспільних відносин на політичному рівні передбачає, в першу чергу, здійснення функцій контролю за громадською активністю шляхом визначення нормативних меж поведінки.
Такі межі встановлюються шляхом прийняття відповідних законів
чи спонтанно формуються під дією традицій та суспільної моралі. Ці
процеси можна визначити як функцію нормативного контролю. В
умовах інформаційного суспільства з’явилися можливості для
широкого застосування маніпулятивних технологій, які дозволяють
ефективно здійснювати функцію психічного контролю. Він полягає
в формуванні та закріпленні на рівні суспільної свідомості бажаних
образів, характеристик, оцінок, представлених в соціальних стереотипах, міфах, політичному іміджі тощо.
Наступним щаблем у функціонуванні політичної системи є
виконавчі функції. Тут мається на увазі не виконавча влада та
реалізація нею політичного курсу, а процеси, які спрямовують
індивідуальну та суспільну активність на здійснення певних дій.
Таке спрямування відбувається шляхом використання комплексу
мотивів, які спонукають до вчинення бажаних дій, мобілізації
активності окремих осіб чи груп для досягнення бажаних результатів. Громадська активність може не лише спрямовуватися для
реалізації суспільнозначимих інтересів, а й бути наслідком провокативної функції – створення умов для ескалації соціальних
конфліктів. Така ситуація, з одного боку, мотивується прагматичною функцією – забезпечення індивідуальних чи вузькокорпоративних інтересів, а з іншого, призводить до дестабілізації
та дезінтеграції суспільства.
Стан дестабілізації вимагає залагодження, в якому офіційні
інститути повинні відігравати роль справедливого судді, посередника між сторонами конфлікту, а не його провокатора, стаючи на
бік однієї зі сторін. Залагодження такої ситуації відбувається через
виконання функцій арбітражу, посередництва між сторонами конфлікту, урівноваження їх інтересів, стабілізації ситуації з подальшою консолідацією всього суспільства. Саме консолідація дозволяє
суспільству розвиватися, а в стані соціальної нестабільності прогресивне функціонування політичної системи значно ускладнюється або й зовсім унеможливлюється.
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На громадському рівні чітко простежуються процеси політичного впливу в двох напрямах: взаємовпливу в ході самоорганізації
суспільства та впливу на органи влади задля корегування їх дій у
бажаному руслі. Ці процеси відбуваються в два етапи, які
відповідають вхідним функціям політичної системи – артикуляція
та агрегування інтересів. Функція артикуляції стосується проголошення інтересів соціальними групами чи інститутами, їх активного
захисту і відстоювання, та оборони відповідних суб’єктів від зовнішнього деструктивного тиску. Агрегування інтересів, тобто трансформація проголошених вимог у конкретні дії та офіційні рішення з
боку суспільства здійснюється такими функціями: адаптацією до
певних умов політичної системи; появою й поширенням ефективних
інноваційних способів взаємодії суспільства і влади; засвоєнням
особою політичних норм, цінностей та форм політичної поведінки в
процесі політичної соціалізації; і, як наслідок, – формування і закріплення нових соціальних та політичних статусів, що забезпечується
функцією соціального структурування.
Пропонована послідовність є лише прикладом їх діалектичного зв’язку і в реальних умовах може прослідковуватися в інший
спосіб. Також слід відзначити, що ця схема не відображає сукупності горизонтальних взаємодій між різними гілками та органами
влади, які мають місце в ході вироблення та реалізації політичного
курсу.
Багатогранність політичного впливу характеризується не лише
різноманіттям функцій, які він виконує, а й спектром варіантів
його реалізації. Він може здійснюватися різноманітними, навіть
протилежними способами. Російський філософ В.Власов системно
виокремив можливі способи політичного впливу:
- за рівнем відкритості дії (відкритий вплив – прихований
вплив);
- за спрямуванням на об’єкт (прямий – опосередкований);
- за раціональною складовою (раціональний – ірраціональний) [4].
Відповідно до такого принципу вважаємо необхідним додати
ще кілька потенційних характеристик:
- за рівнем гласності дії (публічний – приватний);
- за цільовою ознакою (вмотивований – невмотивований);
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- за наявністю владних повноважень в ініціатора впливу
(провладний – позавладний);
- за методами (силовий – ненасильницький);
- за організаційною складовою (організований – неорганізований);
- за рівнем усвідомлення (свідомий – неусвідомлений);
- за масштабами поширення (локальний – регіональний –
загальнодержавний – всесвітній);
- за часом дії (короткочасний – довготривалий);
- за періодичністю (одноразовий – періодичний – постійно
діючий).
Варто більш детально зупинитися на цих характеристиках.
Відкритість впливу визначає його зовнішню видимість, прозорість
для адресата. Однак досить часто він набуває прихованої форми,
проявляючись як маніпулювання свідомістю. В такому разі обмежуються можливості захисту чи свідомої, адекватної реакції
адресата на зовнішню дію.
Змінити поведінку особи можна або через безпосередню
пряму дію на неї, або опосередковано, через інших осіб чи зміни
середовища, в якому вона перебуває. Ця характеристика знаходить
відгук в теорії польової поведінки, запропонованої психологом
К.Левіном [6]. Згідно з нею поведінка індивіда в кожному окремому випадку є функцією, що залежить від двох змінних: особистих
психологічних рис людини та життєвого простору, тобто оточення,
в якому вона діє.
Для ілюстрації раціонального впливу В.Власов наводить приклад діяльності лобістських організацій. Натомість ірраціональними
визначаються стихійні дії натовпу [4].
Гласність впливу, на відміну від відкритості, визначає прозорість
впливу для зовнішніх спостерігачів. Зразком публічного впливу є
трансляція переговорів, передвиборчих дебатів, політичних шоу
тощо. Хоча, насправді, такий вплив є більшою мірою прихованою
дією на аудиторію, ніж на опонента. Справжній вплив між політичними силами відбувається в ході їх приватних переговорів. Сам факт
таких переговорів, як і досягнення домовленості між політичними
опонентами, може бути невідомим для громадськості. І в той же час,
публічно може демонструватися непримиренність позицій.
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За наявності чіткої мети в суб’єкта впливу ним здійснюється
вмотивований цілеспрямований вплив. Натомість в умовах, коли
конкретна ціль відсутня, відбувається невмотивований вплив.
Такими можуть бути також дії неорганізованого натовпу, який не
усвідомлює потенційних наслідків. Інший випадок – вплив заради
самого впливу, коли для особи цінність становить не досягнення
конкретного результату, а здатність упокорювати інших.
Агент впливу може належати до політичної еліти і бути
наділеним офіційними повноваженнями або не бути причетним до
влади та здійснювати вплив, користуючись власним авторитетом,
багатством, публічністю тощо. Ці види впливу можна назвати
«провладними» та «позавладними» [3;5].
Можливість використання різних методів впливу дозволяє
застосовувати різноманітні його класифікації. Найбільш спрощеним прикладом такої класифікації є поділ впливу на силовий та
ненасильницький. Адже часто силові та ненасильницькі (нормативні, інформаційні, фінансові) методи виступають як альтернативи, тоді як методи інформування, переконання, мотивації
часто поєднуються.
Акції політичного впливу можуть бути результатом чіткої попередньої організації або виникати спонтанно і поширюватися стихійно, хаотично. Прикладом такої акції, що виникла без системного
планування, був Євромайдан. При цьому елементи необхідної організації виникли як наслідок, а не причина. Його антиподом став
Антимайдан (листопад – грудень 2013 р.) – серія організованих
мітингів, з використанням адміністративного ресурсу задля підтримки рішення влади відкласти підписання Угоди про Асоціації між
Україною та ЄС.
Вплив не завжди має свідомий характер. В одних випадках
людина може давати відповідь за свої дії та їх результати, в інших
– не усвідомлювати можливі наслідки. Політолог О.Бойко наголошує на тому, що політичний вплив можна втілювати як свідомо
та цілеспрямовано через механізми переконання та навіювання, так
і несвідомо (спонтанно), на основі психологічних ефектів зараження та наслідування [1, с. 7–8]. Свідченням несвідомого впливу
можуть бути аморальні дії політичного діяча, які набули розголосу.
Подібні випадки негативно впливають на імідж відомих персон,
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тому такі дії мають значний суспільний резонанс і можуть стати
визначальним фактором під час передвиборчої боротьби. Зрозуміло, що відповідні наслідки не відповідають інтересам суб’єкта
впливу, а подібний вплив не має усвідомленої мети.
Територіальне поширення акцій політичного впливу також
може бути різним. В одному випадку вплив обмежується місцевим
чи регіональним рівнем, а в іншому – виходить на загальнодержавний та міжнародний рівень. Це залежить, зокрема, від важливості конкретного процесу для певного міста, області, країни чи
континенту, а також від рівня впливовості ініціатора дії. Так,
соціолог Р.Мертон з-поміж агентів впливу виділив два типи, відповідно до масштабів впливовості: локальний та космополітичний.
Локальний тип орієнтує свою увагу на місцеві проблеми та задоволення своїх інтересів на регіональному рівні (місцеві, регіональні
еліти). Космополітичний тип орієнтований на широке коло проблем та інтересів (еліти й лідери загальнодержавного та світового
рівня) [7, с. 562–572].
Поряд з просторовими характеристиками акцій політичного
впливу є також і часові, що визначають час та періодичність їх
дії. Короткочасний вплив має виступ чи коментар політика щодо
певної проблемної ситуації, натомість підписання міжнародних
договорів передбачає довготривалі наслідки. Одноразовий вплив
здійснює окремий указ президента, процедура прийняття Державного бюджету повторюється щорічно, а дія конституційних актів
триває постійно.
Отже, політична система є більш об’ємним поняттям, ніж
сфера функціонування влади чи державного управління, адже вона
поєднує в собі всю сукупність соціальних інститутів, неформальних та неурядових факторів, що мають місце в політичному житті.
Політичний вплив є невід’ємним елементом політичної системи,
що визначає механізми функціональних зв’язків між її суб’єктами.
Конкретним виявом взаємодії суб’єктів політичної системи, що
спричинена ціннісними ідеологічними мотивами та здійснюється
відповідно до встановлених норм, є акції політичного впливу.
Психологічні та соціальні механізми впливу визначають вектори
трансформації установок об’єктів дії та їх поведінки в межах
політичної системи. Функції впливу є похідними від загально334
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системних функцій та відповідають їх структурі. В системному
процесі чергування та циклічне перетворення актуальних завдань
впливу відбувається в напрямах соціальної інтеграції – дезінтеграції та політичного конструювання –деструкції. Багатоаспектність
способів реалізації політичного впливу відображає такі його
характеристики: зовнішні прояви (рівень відкритості дії, рівень
гласності дії, спрямованість на об’єкт), суб’єктні мотиваційні риси
(раціональна складова, рівень усвідомлення, цільові ознаки),
організаційно-процедурні характеристики (наявність владних
повноважень в ініціатора впливу, методи, організаційна складова)
та часово-просторові характеристики впливу (масштаби поширення, час дії, періодичність).
Подальшого, більш детального вивчення потребують конкретні механізми відносин впливу, фактори, що визначають особливості цих відносин, шляхи взаємодії різних суб’єктів, зокрема,
можливості реальної участі громадських інститутів у виробленні
політичного курсу. Адже, як доводять українські події листопада
2013 – січня 2014 р., самоорганізація суспільства може і повинна
бути ефективним важелем впливу на політичну сферу.
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Людмила Пономаренко

МОЖЛИВОСТІ ЗАСОБІВ
БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ
У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
Розглянуто основні засоби безпосередньої демократії, форми
та прояви безпосередньої демократії в контексті формування
інноваційної культури та проблеми підвищення їх ефективності.
Ключові слова: безпосередня демократія, інститут референдуму, звернення громадян, збори громадян, протестна поведінка,
засоби е-демократії, інноваційна культура, інноваційна політика.
Ponomarenko L. Possible means of direct democracy in the
formation of the innovative culture. The fixed assets of direct
democracy form and displays of direct democracy are considered in the
context of forming of innovative culture and problem of increase of
their efficiency.
Keywords: direct democracy, the referendum institute, the
reference of citizens, citizens’ meetings, protest behavior, means of
e-democracy, innovative culture, innovation policy.
Як відомо, громадяни можуть залучатися до прийняття
суспільнозначущих рішень та здійснювати громадський контроль
за діяльністю органів влади через різноманітні громадські об’єднання та форми і прояви безпосередньої демократії – вибори,
референдуми, звернення до органів влади, мітинги, демонстрації,
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збори громадян тощо, а також деякі прямі дії, які з певною
умовністю можна вважати проявами безпосередньої демократії –
несанкціоновані політичні страйки, бойкоти, пікети, захоплення
адміністративних будівель тощо, які часто набувають виявів неконвенційної (незаконної) політичної участі [14, с. 271].
Звертаючись до українських реалій, важливо зазначити, що
переважна більшість форм і методів залучення громадян у вирішення суспільних справ, які спрямовані на реалізацію їх прав і свобод,
передбачена Конституцією України – «Громадяни мають право
брати участь в управлінні державними справами…» (ст. 38) [1] та
Законами України «Про громадські об’єднання» (2013) [4], «Про
звернення громадян» (1996) [5], «Про політичні партії в Україні»
(2001) [8], «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997) [6], «Про
органи самоорганізації населення» (2001) [7]. Вітчизняна законодавча база вказує на те, що суб’єктами громадського контролю в
Україні виступають як громадські організації, політичні партії,
профспілкові комітети, органи самоорганізації населення, засоби
масової інформації, так і безпосередньо громадяни України.
Однак відсутність кодифікації, різноманітність і розрізненість
законодавчої бази (в Україні досі немає Закону України «Про
громадський контроль», хоча були спроби його розробки) є однією
з причин неефективної реалізації інклюзивності, транспарентності
та громадського контролю. Водночас, власне форми залучення громадян до формування й реалізації політики деталізуються в багатьох нормативно-правових актах і роботах відомих вітчизняних і
зарубіжних науковців.
Слід відзначити, що проблеми безпосередньої демократії, її
окремих форм і способів реалізації, а також критерії її ефективності досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: В. Авер’янов, В. Бабкін, О. Бабкіна, Я. Бадж, Е. Гербер, В. Горбатенко,
М. Дмитренко, І. Дрейслер, І. Ільїн, М. Кельман, А. Ковлер, А. Колодій, А. Лейпхарт, Д. Маглебі, Н. Оніщенко, М. Оніщук, Т. Панченко, О. Радченко, М. Савард, Дж. Сарторі, В. Селіванов, В. Соловйов, О. Скрипнюк, М. Ставнійчук, Дж. Ухр, Б. Фрей, С. Хаг,
В. Шаповал, Ю. Шемшученко, К. Шеремет та інші.
Попри значну кількість досліджень, в Україні донині фундаментально не досліджено з політологічної точки зору можливості
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засобів безпосередньої демократії у формуванні інноваційної культури, що й зумовлює актуальність теми нашого дослідження.
У сучасному світі, де домінує представницька демократія з
окремими проявами безпосередньої демократії, набувають поширення інституції громадянських ініціатив і референдуми. Останні
є однією з форм громадянської залученості як доволі поширена
форма безпосереднього волевиявлення громадян.
Конституцією України передбачено, що всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не
менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано
не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч
підписів у кожній області [1]. Закон про всеукраїнський та місцеві
референдуми (1991) [3], який унормовував предмет, підстави та
юридичні наслідки референдуму, втратив чинність на підставі
Закону України «Про всеукраїнський референдум» від 6 листопада
2012 року [2], внаслідок чого неможливо провести місцевий
референдум через суттєві колізії між цим законом і Конституцією.
До того ж у старій редакції закону визначалися предмет місцевого
референдуму, питання, що могли виноситися на місцевий референдум, обмеження на проведення референдуму, принципи участі
громадян у референдумі, порядок призначення, фінансування,
голосування й визначення підсумків місцевих референдумів, а
також можливість проведення місцевих дорадчих опитувань громадян України (консультативних референдумів). Новий же закон
регулює питання, що пов’язані лише з проведенням всеукраїнського референдуму, а що стосується місцевих референдумів, то
жодних вказівок на можливість їх проведення немає, тобто в
правовому полі України утворився вакуум у питанні проведення
місцевих референдумів. Але треба зазначити, що хоча з 1991 року
по 2009 рік у 19 регіонах України було проведено 151 місцевий
референдум, проте прийняті рішення не завжди були реалізовані [11, с. 27–55]. Як бачимо, правові вказівки для ініціювання та
проведення місцевих референдумів в Україні є, але закону, що
гарантує цю можливість, немає. Спроби заповнити цю правову
прогалину шляхом прийняття законопроекту № 7082 «Про місцевий референдум» [9] внесеного на розгляд парламентом Кабіне338
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том Міністрів України 3 вересня 2010 року не увінчалися успіхом.
У законопроекті, зокрема, виписані основні види референдумів,
суб’єкти права на участь у місцевому референдумі, принципи
участі в місцевому референдумі, коло питань, які можуть виноситися на розгляд, основні положення організації та проведення
місцевого референдуму, засади встановлення результатів місцевого референдуму, можливі варіанти оскарження рішень, дій і
бездіяльності, що стосуються призначення, підготовки та проведення місцевого референдуму. Водночас, особливостями цього
законопроекту є складна процедура ініціювання та проведення
місцевого референдуму, а також досить обмежене коло питань, які
можуть бути винесені на такі референдуми.
На нашу думку, оновлення відповідного законодавства, яке б
передбачало адекватний нашій суспільній свідомості правовий
механізм проведення та реалізації результатів референдуму, –
важливий крок до залучення громадян до управління суспільними
справами, а значить, до виховання відповідної інноваційної культури, що, у свою чергу, буде сприяти виникненню та культивуванню морально-політичної освіченості, рефлективності, розширенню
прав і можливостей місцевих громад.
Не менш важливою формою залучення громадськості в контексті утвердження інноваційної культури є індивідуальні та колективні звернення громадян в органи державної влади та місцевого
самоврядування або до їх посадових осіб (колективні звернення
часто називають петиціями). Право громадян на звернення гарантується Конституцією України (ст. 40), у якій визначено, що
«громадяни України мають право звертатися до органів державної
влади та місцевого самоврядування», та встановлено обов’язок органів влади та посадових осіб «розглядати звернення й надавати
обґрунтовані відповіді» [1]. Законом «Про звернення громадян»
(1996) визначені вимоги до оформлення звернень, порядку їх прийняття й розгляду посадовими особами, встановлюється заборона
переслідування громадян за звернення та заборона розголошення
відомостей, що містяться у зверненнях [5].
Організація роботи зі зверненнями громадян в Україні є одним
із найрозвинутіших напрямів взаємодії влади з населенням. Звернення громадян, як і інші форми безпосередньої демократії, дають
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можливість населенню брати участь у державному управлінні, у
вирішенні державних і суспільних справ, активно впливати на
діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування,
контролювати діяльність посадових осіб, приводячи їх до відповідальності (підзвітності) за свою діяльність.
Окрім звернень громадян (підписування петицій), виділяється
ще одна форма колективної політичної поведінки – збори громадян, які націлені на реалізацію права громадян на мирні зібрання,
що гарантовано Загальною декларацією Прав людини (ст. 20),
Міжнародним пактом про громадянські і політичні права (ст. 21),
Конвенцією про захист прав людини і основних свобод (ст. 11).
Новітній історії відомі різноманітні мирні публічні заходи політичного характеру, які набувають різноманітних форм колективного
масового обговорення питань державного і громадського життя –
мітинги та демонстрації, кампанії пасивної непокори, міжнародні
саміти, громадські слухання, збори громадян за місцем проживання тощо. Виключно на громадський контроль орієнтовані збори,
мітинги, демонстрації, пікетування, які використовуються або як
засоби підтримки, або як засоби тиску на органи влади [14, с. 285].
Мітинг (від англ. meeting – збори) розуміється як зібрання,
сходка, публічні збори з метою обговорення нагальних проблем
суспільно-політичного життя. Однак, як правило, мітинг скликається не задля ведення дискусій та з’ясування проблем, а для
здобуття прихильності населення до певної ідеї, яка на мітингу
перетворюється на вимогу (заборонити або дозволити щось,
засудити або підтримати якесь рішення) [15, с. 360]. Тому не
дивно, що мітинги досить часто розглядають як вияв протестної
поведінки.
Найчастіше протестна поведінка виявляється в демонстраціях, страйках, бойкотах, пікетуваннях та інших формах прямої
дії. Аналіз історичних подій переконує, що ці форми прояву
протестної поведінки були невід’ємною частиною демократичних
суспільств.
Для демократії протести виступають своєрідним випробуванням, оскільки у разі загострення протистояння вони часто призводять до насильства, руйнівних наслідків та людських жертв. Хоча
прямі дії, що виходять з-під контролю, ведуть до хаосу, порушення
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громадського порядку, до занепаду демократичного процесу,
досвід кольорових революцій демонструє, що саме протести виступають головним засобом у боротьбі за досягнення демократії [14, с. 285–286]. Розглянемо деякі особливості протестної
поведінки, що мала місце в Україні протягом останніх місяців.
Після відмови уряду Н. Азарова від підготовки до підписання
Угоди про Асоціацію з ЄС, яка передбачала політичну інтеграцію
та зміцнення торгово-економічної співпраці, вагома частина громадян України виразила свій протест через акції масової непокори. Непідписання угоди 28 листопада 2013 року, що готувалася
з 2007 року (було проведено 21 раунд переговорів) і яка була
парафована (попередньо погоджена) 31.03.2012 р. викликало
широке суспільне обурення, яке поширилося на більшість областей нашої країни. У м. Києві 24 листопада відбувся найбільший за чисельністю мітинг, з часів 2004 року, в якому взяло
участь близько 100 тисяч осіб. Після розгону мирного страйку
30 листопада протести зазнали нового витка загострення, і вже
1 грудня на Майдан міста Києва вийшло кількасот тисяч осіб,
8 грудня – близько мільйона [13].
Протягом усієї зими – початку весни 2014 року тривали акції
протесту населення України. За цей час відбулося чимало важливих суспільно-політичних подій. Сформований Майдан (Євромайдан), як прояв народного протесту, пережив кілька етапів
трансформації, як структурно так і світоглядно.
З початку існування Євромайдану як центру протестного
руху в Україні мільйони громадян мали змогу до нього долучитися. Акції протесту набували більшого поширення та різноманіття, з середини грудня сформувався Автомайдан, через ухвалення
сумнозвісних законів 16 січня 2014 р. розпочалося протистояння
на вул. Грушевського, а 23 січня 2014 р. протестувальниками
були зайняли перші приміщення ОДА в Львівській та Рівненській
областях. Блокування органів виконавчої влади за кілька днів
поширилося на переважну більшість областей України.
Вагомим також є використання до цього часу маловідомого в
Україні способу політичної та економічної боротьби – бойкотування промислових або сільськогосподарських продуктів, що
припускає повне або часткове припинення стосунків з якою-небудь
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організацією, установою або окремою особою (у нашому випадку
йдеться про відмову купувати продукцію спочатку торгових марок,
власниками яких є представники провладної партії, надалі –
російського виробництва). Така форма протестних дій є, напевно,
одним із небагатьох мирних способів протесту, який потенційно не
здатний призвести до насилля чи руйнівних наслідків.
Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» разом
із Київським міжнародним Інститутом соціології здійснив низку
соціологічних замірів серед учасників Майдану в Києві у грудні,
січні та на початку лютого. Отримані результати досліджень
дають змогу сформувати цілісну картину щодо мотивів участі,
вимог і цілей, ставлення до основних політичних процесів респондентів, готовності їх до подальших протестів, соціальнодемографічних характеристик та зміни їх показників з моменту
формування Майдану.
Автори дослідження умовно розділяють існування Майдану на
три етапи, серед яких: Майдан-мітинг – багатолюдний широкий
громадський виступ, Майдан-табір – насичення стаціонарними
палатками, обнесення території барикадами та Майдан-січ – територія, яка очікує постійного нападу, на якій діють чіткі правила та
розподілені обов’язки між постійними учасниками [16].
Результатами дослідження встановлено постійну радикалізацію учасників – зростання кількість учасників Майдану, які були
ладні вдатися до радикальних методів протесту. У санкціонованих
мітингах та демонстраціях готові були взяти участь 70,7% опитаних, а на Майдані-січі – 56,3%, натомість суттєво зросла кількість
готових до несанкціонованих мітингів (з 27,8% до 45,5%), бойкотів, відмов виконувати рішення органів влади (з 31% до 40%),
страйків (з 32% до 47%). Також зросла кількість осіб, які здатні до
пікетування державних установ (з 35,4% до 56%), а найбільших
темпів поширення набули: створення незалежних збройних формувань (з 15,0% до 50,4%), захоплення будівель та споруд (з 13,8%
до 41%) [10].
Наведені дані демонструють, що населення країни доволі активно, порівняно з минулими роками, почало залучатися до протестних дій, що, у свою чергу, є виявом підвищення загальної активності
суспільства, зацікавленості громадян суспільно-політичними про342
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цесами, які відбуваються в країні, та формування в них більш
свідомої громадської позиції.
Завершуючи аналіз окремих форм і методів прямого волевиявлення та громадської залученості, важливо не оминути увагою
засоби електронної демократії (е-демократії), які потенційно
можуть бути застосовані для реалізації більшості їх форм. Враховуючи різноманітність технологічних можливостей, не дивно, що
ми знаходимо широкий спектр експериментів, які надають можливість виробити нові (інноваційні) форми взаємодії. Йдеться про
наявні електронні засоби комунікації, що дають громадянам
можливість ініціювати, контролювати та впливати на вироблення
та реалізацію найважливіших державно-управлінських рішень.
Щодо оцінки стану електронного урядування в Україні то, окреслюючи основні напрацювання 2013 року у цій сфері, Національний центр електронного урядування визначив найвизначніші
події за такими напрямами.
У напрямі державного управління:
– створено Міжгалузеву раду з питань розвитку електронного
урядування;
– організовано та проведено Перший національний конкурс
впровадження проектів у сфері електронного урядування.
У напрямі нормативно-правової бази:
– схвалено Стратегію розвитку інформаційного суспільства в
Україні;
– скоректовано план заходів з реалізації Концепції розвитку
електронного урядування;
– схвалено Концепцію Державної цільової програми створення інформаційної системи надання адміністративних послуг;
– прийнято План заходів щодо реалізації Концепції створення
та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії
державних електронних інформаційних ресурсів.
У напрямі інформаційних систем, новітніх технологій та баз
даних:
– створено портал управління знаннями «Ми розвиваємо електронне урядування»;
– модернізовано систему електронної взаємодії органів виконавчої влади;
– впроваджено систему «Електронний суд» тощо [12].
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Як бачимо, станом на 2013 рік Україна все ж таки досягла
певного прогресу в розвитку е-урядування та інформаційного суспільства. Як зазначив голова Державного агентства з питань науки,
інновацій та інформатизації В. Семиноженко, була здійснена модернізація системи електронної взаємодії органів виконавчої влади
та забезпечено підключення до неї всіх міністерств, органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів України.
У цьому контексті доречним є наведення даних Всесвітнього
економічного форуму, який відбувся в Давосі (Швейцарія) щодо
рейтингу України за індексами, що стосуються інформаційно-комунікаційних технологій за період 2012–2013 та 2013–2014 років,
порівнянно з сукупною кількістю країн:
– глобальний індекс конкурентоспроможності 2013–2014
(WEF GlobalCompetitivenessIndex) – 84-те місце із 148 країн, а у
2012–2013 – 73-тє місце із 144 країн [18];
– індекс
технологічної
готовності
2013–2014
(WEF
TechnologicalReadinessIndex) – 94-те місце із 148 країн (2012–2013 –
81-ше місце із 144 країн);
– індекс розвитку інформаційно-комунікативних технологій
2013 року (The ICT DevelopmentIndex 2013) – 68-ме місце з 157
країн [17];
– індекс
мережевої
готовності
2013
(WEF
TheNetworkedReadinessIndex 2013) – 73-тє місце із 144 країн
(2012 – 75-те місце з 142 країн) [19];
– індекс використання урядом інформаційно-комунікаційних
технологій (Governmentusage) – 121-ше місце із 144 країн;
– індекс
урядового
онлайн-сервісу
(GovernmentOnline
ServiceIndex, 0-1 (найвищий) – 87-ме місце з 144 країн;
– індекс урядових досягнень у галузі ІКТ (Governmentsuccessin
ICT promotion) – 122-ге місце з 144 країн;
– індекс е-участі (E-Participation Index) – 76-те місце з 144
країн і т. д.
Таким чином, всупереч позитивній динаміці впровадження інформаційних технологій у державний процес залишаються нерозв’язаними безліч хронічних проблем. Можемо констатувати, що
Україна рухається в напрямі розвитку інформаційного суспільства,
подальшого поширення використання інформаційних технологій у
життєдіяльності суспільства. Однак, порівняно зі світовими тем344
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пами, цей рух є досить уповільненим, а це, у свою чергу, веде до
відставання України від передових країн світу.
До того ж, розвиток е-урядування потребує побудови гнучких
систем, вимагає проведення скоординованих організаційно-технологічних заходів і погодження дій органів державної влади й органів
місцевого самоврядування в рамках єдиної державної політики. У
цьому контексті першочергового значення набуває впровадження та
ефективна реалізація інноваційної політики держави, формування та
розвиток інноваційної культури у всіх сферах суспільного життя.
Підсумовуючи вищевикладене, варто зазначити, що стимулювання громадянської залученості та зростання громадянської
активності є досить актуальним питанням для всіх рівнів політичної взаємодії. Однак величезна різноманітність дизайнів говорить
про те, що важко робити будь-які узагальнення про ступінь, на
якому засоби безпосередньої демократії забезпечують реалізацію
благ демократичних інститутів.
Потенціалом різноманітних форм і проявів безпосередньої
демократії є принаймні те, що вони можуть реалізувати інклюзивність і громадський контроль всередині й за межами держав:
голос кожного громадянина має рівну цінність, а їх колективні
рішення обов’язкові для виконання в цілому щодо істотного
спектра конституційних і законодавчих питань.
Зроблений аналіз окремих засобів і форм прямої демократії також доводить, що всі вони певною мірою сприяють формуванню інноваційної культури та підвищенню рівня громадянської свідомості.
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Кирило Євсеєв

СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПТУ
«ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ»
У статті досліджується становлення концепту «історична
пам’ять». Показано, що становлення цього концепту є визначеним
політичними й історичними умовами. Водночас, концепт «пам’яті»
виник як опозиція до національних дискурсів історії.
Ключові слова: концепт, історична пам’ять, історичний
дискурс.
Yevseyev K. The formation of the concept «historical memory».
This paper examines the concept of becoming «historical memory». It is
shown that the formation of this concept is defined by political and
historical conditions. However, the concept of «memory» has emerged
as opposition to national discourses of history.
Keywords: concept, historical memory, historical discourse.
Формування європейських націй зумовлювало уніфікацію мов,
звичаїв і ціннісно-смислових уявлень, стирання ліній розмежувань
між регіонами та верствами. Європейські нації виробляли літературні мови, єдині пантеони національних героїв, ритуали вшанування національних символів й історичні дискурси. Своєрідною
реакцією на цей процес стали міркування М. Гальбвакса, який протиставив історичному дискурсу колективну пам’ять. За М. Гальбваксом, саме пам’ять є тим сховком, котрий не піддається уніфікації. Його виступ проти тотальності історико-культурного канону
спершу був непомічений. Однак після Другої світової війни культурний тренд радикально змінився, і М. Гальбвакс був удостоєний
титулу основоположника дискурсу «колективної пам’яті». Його
несвоєчасні міркування стали дуже своєчасними в умовах, коли
Європа взяла курс на демонтаж національних конструкцій.
«Пам’ять» стала саме тим інструментом, за допомогою якого
деконстуювалися національні історії й водночас конструювалися
«пам’яті» регіонів, верств і навіть окремих індивідів – прийшов
розквіт мікроісторій та історичного діалогу. Саме завдяки М. Гальб347
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ваксу в гуманітаристиці усталилося розмежування понять «історія»
та «колективна пам’ять». Характеризуючи ці поняття, Гальбвакс відзначає, що історія є монологічною, а колективна пам’ять – багатоголосою. При цьому, уточнюючи поняття «колективна пам’ять»,
М. Гальбвакс ототожнює останню із традицією: історія розпочинається там, де втрачається традиція.
У своїх міркуваннях М. Гальбвакс насамперед звертається до
відношення між «автобіографічною» та «соціальною» пам’яттю.
Як показує М. Гальбвакс, переважна більшість спогадів, які людина вважає персональними, насправді уможливлені наявністю «соціальних рамок»: для дитини – це судження й оцінки дорослих, для
зрілих людей – культурний і політичний контекст, який виникає
завдяки комунікації й, зокрема, «читанню газет», чи впливу ЗМІ
загалом. Саме завдяки «соціальним рамкам» людина отримує контекст, своєрідне тло для запам’ятовування навіть суто приватних
подій. І ті ж таки «соціальні рамки» – це також критерії для оцінювання подій із приватного життя. Відтак М. Гальбвакс робить
висновок: автобіографічна пам’ять не може бути відокремлена від
соціального контексту; і водночас – автобіографічні деталі стають
елементами спогадів про соціальні події. М. Гальбвакс привертає
увагу й до аспекту, який вельми важливий для нашого дослідження
– ролі мови. Зокрема, він пише: «Функціонування індивідуальної
пам’яті неможливе без інструментів – слів та ідей, не вигаданих
індивідом, а запозичених ним із його середовища» [1]. Розвиваючи
цю тезу в книзі «Соціальні рамки пам’яті», М. Гальбвакс розпочинає з аналізу сновидінь. Він показує, що у сновидіннях значущі
не лише образи, а й міркування, хід думок (який, чи то супроводжує образи, чи є джерелом образів) [2, c. 80].
У цім контексті безперечну цінність мають праці нідерландського дослідника Ф. Анкерсміта. У своїй статті «Постмодерністська
“приватизація” історії» він розвиває низку інтуїцій щодо впливу
постструктуралістської методології на історичний дискурс. Зокрема,
Ф. Анкерсміт показує: до ХІХ ст. історіописання розгорталося на
засадах риторичної поетики. Зміст історії – діяння монархів,
зумовлені їхніми чеснотами. Проте в ХІХ ст. відбувся істотний злам
в історичній науці, зумовлений насамперед перебігом Великої
французької буржуазної революції та розвитком німецької мета348
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фізики, з надр якої і постав марксизм. Французька революція зародила гостре відчуття фаталізму в сприйнятті політичних й історичних подій. Масовий терор змусив поставити під сумнів тезу про
можливість розуміння політики й історії з позиції здорового глузду,
як вважали французькі раціоналісти починаючи з Р. Декарта. Водночас метафізика Ф. Геґеля стала парадигмою трактування історії та
політики як способу реалізації історичної закономірності в сучасності. З-під пера Ф. Геґеля політика та історія постали як логічно
визначені та закономірні (навіть у їхніх безглуздих проявах). Відповідно, згідно з міркуваннями Ф. Анкерсміта, визначилися теоретикометодологічні засади становлення історії як науки: відсторонене,
суто об’єктивне трактування історії як закономірного процесу.
Проте з утвердженням постструктуралізму була поставлена
під сумнів структурна визначеність історичного та політичного
процесів. (За показовим висловом українського історика Н. Яковенко: соціологічні моделі – це пастки історіописання. Саме так,
доволі метафорично, Н. Яковенко, охарактеризувала постструктуралістське ставлення до уявлень про будь-які історичні закономірності). Відповідно, у сфері історіописання настала доба акцентуації
мікроісторій, спогадів і пам’яті. Персональний досвід учасника
події став призмою бачення історичної події як такої. Як пише
Ф. Анкерсміт, з огляду на увагу істориків до свідчень і комеморації
«минуле приватизувалося у певний спосіб, що був немислимим в
епоху традиційного, дисциплінарного історіописання та домінування дисциплінарного суб’єкта пізнання, який традиційно був
фундаментом історичної епістемології… Свідчення і комеморація
стали значно привабливішими матрицями для нашого ставлення до
минулого» [3, с. 270].
Констатуючи цей факт, Ф. Анкерсміт вдається до такого
висновку: «Історія, затиснута між свідченням і комеморацією,
буде поступово здаватися під тиском приватизації минулого.
Наслідком цього буде, по-перше, поступовий розпад історії як
дисципліни, а по-друге – більше толерування присутності самих
істориків у їхніх працях. Зміни, що їх ми тут обговорювали,
відбулися “на периферії” сучасної історичної свідомості, тому не
можуть не поширитися і на ті сфери, які лежать ближче до центру
цієї свідомості» [3, с. 270].
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Занепокоєння у Ф. Анкерсміта викликає й особливість дискурсу «пам’яті». Цей дискурс за переконанням дослідника є
об’єктивно «травматичним». Розвиваючи цю тезу Ф. Анкерсміта,
поставимо таке запитання: як виникає спогад? Повертаючись до
досліджень Р. Козеллека, завважимо, що в його основі є поняття
«досвід». Але досвід і спогад нетотожні один одному. Спогад – це
наратив. І в цій якості він неминуче підпорядковується естетичним принципам оформлення. Тобто необхідність розповісти про
пригадану подію спонукає суб’єкта, який має досвід, оформлювати оповідь як «історію»: конкретизація ситуації, учасників,
їхніх намірів, імовірної мотивації, опис учинків (тощо). Відповідно, спогад уже не є спогадом як таким, він є реконструкцією
події на основі завжди часткового досвіду. Звідси й цілком
очевидною є теза Ф. Анкерсміта про травматичність спогаду. І річ
не в тім, що подія, яка є в основі досвіду та розповіді, і справді
була травматичною. (Хоча немає підстав виключати травматичний характер історичного досвіду.) Річ в іншому: трагічний
канон, як він вироблений естетикою й утвердився в культурі,
насамперед християнській, є найоптимальнішим для нарації. Тож
акцентування уваги на спогадах так чи так неминуче зумовлює
акцентування саме трагічного канону історії.
Поставимо й друге запитання: як відбувається наукова,
публіцистична та мистецька фіксація спогадів? Ця фіксація завжди
провадиться іншим суб’єктом. І для особи, котра спогадує, цей
суб’єкт (науковець, журналіст, публіцист, митець) є ніким іншим,
як слухачем, є аудиторією, якій адресується спогад. Отже, цілком є
рація стверджувати, що фактор «слухача-аудиторії» спричиняє
додаткову естетизацію спогаду, знову ж таки – відповідно до
трагічного канону.
Характеризуючи дослідження Ф. Анкерсміта, зазначимо, що
попри його вкрай критичне ставлення до постструктуралізму (зокрема, до концепції П. Нора), студії самого науковця здійснені
саме в рамках постструктуралізму. Звернімося до головної праці
Ф. Анкерсміта «Наративна логіка». Ця книга є нічим іншим, як
критою структуралізму, зокрема, його застосування в історичній
науці. Ф. Анкерсміт чітко вказує на кантіанські витоки структуралістської епістемології, передусім у її опредметненні мовної
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діяльності [4, c. 11]. Головна ідея, яку висловлює Ф. Анкерсміт,
полягає у тім, що вже сам факт історичної розповіді накладає на
текст поетичний акцент. Тобто, якщо класичний структуралізм
бачить за історичними подіями логічні закономірності, а наративний постструктуралізм – відображення, зумовлені культурою,
насамперед – владною комунікацією, – когнітивні матриці та
психологічні мотивації, то Ф. Анкерсміт розкриває історичні
наративи як естетично зумовлені, тобто, по суті, повертається до
тих-таки культурних матриць, але тільки в їхньому естетичному
оформленні. У цім сенсі показовою є інша праця Ф. Анкерсміта
«Піднесений історичний досвід»: історичний наратив має найоптимальнішу форму – естетику «піднесеного», вироблену
класичною риторикою [3, с. 25].
Дослідження зі сфери естетики історичної семантики здійснюється під значним впливом досліджень американського філософа
Г. Вайта, зокрема його праці «Метаісторія: історична уява в Європі
ХІХ ст.». Саме ця праця, як показує Я. Яскевич, стала одним із
визначальних факторів «лінгвістичного повороту» [5, с. 24]. Дослідження Г. Вайта, зазначає Р. Фрумкіна, цікаве і використанням
методології В. Проппа [6], що є важливим у процесі здійснення
формального семантичного аналізу. У цій праці Г. Вайт, використовуючи методологічний апарат антропології, розглянув особливості історичних текстів XIX ст. Дослідницькі прийоми, які застосовані Г. Вайтом, мають, як показує Ю. Ашкеров, усі ознаки
деконструкції [7, с. 86]. Г. Вайт доходить парадоксального
висновку: історичні тексти мають посутні ознаки текстів художніх,
оскільки автори вимушені заповнювати фактологічні прогалини
шляхом вдавання до риторичних прийомів. Саме художня форма,
як показує Г. Вайт, справляє вирішальний вплив на кінцевий історичний текст. Г. Вайт вибудовує цілком структуралістську схему
використання істориками чотирьох тропів: метафори, метонімії,
синекдохи й іронії [8, с. 117]. Саме ці естетичні тропи визначають
інтерпретацію реципієнтами історичних текстів.
Звернувшись до праць Ф. Анкерсміта і Г. Вайта, є рація провести варту уваги паралель із дослідженнями В. Проппа, М. Бахтіна, О. Лосєва та Є. Мелетинського. Дослідження В. Проппа
можуть правити за взірець використання структуралістського
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підходу в антропології та семіотиці. Зокрема, В. Пропп показує
зв’язок народних наративів із практиками ініціації. Аналіз наративів уможливив виокремлення тридцяти однієї соціальної ролі,
що простежується і в наративах, зокрема й у героїчному епосі.
Очевидним є зв’язок досліджень В. Проппа із дослідженнями
М. Бахтіна – акцентування обома авторами комічного та травестійного характеру сприйняття соціальної дійсності (соціальнополітичної структури) та релігії. Звертаючись до цієї-таки проблеми – сув’язності між наративом (зокрема, висловленим у
міфічній формі) та соціальними практиками, – Є. Мелетинський
пише про часовий і причинно-наслідковий «пріоритет ритуалу
перед міфом» [9, с. 45]. Наразі варто наголосити, що ця сув’язність
має не суто семантичний характер (на чому наголошували
В. Пропп, Є. Мелетинський, а також Е. Кассірер та Е. Дюркгайм), а
й характер епістемологічний, що показано в дослідженнях міфу,
здійснених О. Лосєвим.
Наразі варто наголосити на наявності ряду понять, які виокремлені в рамках структуралістської антропології та семіотики:
міфологічна епістема, ритуал, наратив. Наратив є вторинним
щодо ритуалу, але така сув’язність забезпечується саме з огляду на
наявність міфологічної епістеми. Саме ця епістема і зумовлює
формально структурні ознаки наративу, а відповідно і водночас – і
сприйняття реальності (специфічну картину світу). Наслідком цієї
міфологічної епістеми (Ю. Шайгородський [10]) є й використання
відповідної поетики. Однак ці ж таки тропи спостерігаються й у
героїчному епосі (В. Пропп). І їх таки виокремлюють у своїх дослідженнях Г. Вайт і Ф. Анкерсміт, маючи предметом аналізу вже
історіописання ХІХ ст. І в цім сенсі важко не повернутися до
висловленого Ф. Анкерсмітом занепокоєння щодо особливостей
постмодерністських тенденцій у сучасному історіописанні: артикуляція пам’яті й уникання соціологічних «пасток». Культурне виробництво так чи так залежить од когнітивних механізмів, зокрема,
від здатності до міфологічного мислення. Тож, із усією очевидністю можна припустити наявність міфологічних складників у
текстах, корі ґрунтуються на концепті історичної пам’яті.
Повертаючись до ідей М. Гальбвакса, зазначимо, що їх
розвинули П. Нора та Й. Єрушалмі. Саме першому ми завдячуємо
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поняттям «місця пам’яті». Й. Єрушалмі, у свою чергу, наголошує,
що формування «місць пам’яті» відбувається завдяки інституційному впливу держави, котра встановлює освітні канони та
політичні ритуали.
Ідеї згаданих дослідників зазнали цікавих метаморфоз в Україні. Перед Україною не стояло завдання деконструювати історичний канон. Маючи принаймні два альтернативні канони історії, які
умовно можна визначити як «національно-демократичний» і
«пострадянський», Україна мусила дійти консолідації історичних
уявлень, по суті – забезпечити становлення тотожної для всіх
регіонів і соціальних груп історичної свідомості. Цілком зрозуміло,
що реалізувати це завдання без історичного канону неможливо.
Відповідно, як показують дослідження В. Бушанського [11], поняття колективної й історичної пам’яті почало використовуватися з метою заперечення альтернативних канонів.
Іще раз наголосимо на вибірковості історичної та колективної
пам’яті. Однак постає питання: що зумовлює цю вибірковість? За
яким критерієм одна подія відкарбовується в спогадах про минувшину, а інша – ні? Цілком слушно стверджувати, що змістом
пам’яті стають лише ті події, які мають ціннісно-смислове значення. Себто ті, котрі справили екзистенційний вплив на буття
спільноти, в такий спосіб формуючи ідентичність. В Україні подіями такого рангу, безперечно, були навали кочівників (починаючи з літописних «обрів», згаданих у «Повісті про минулі часи»),
Хмельниччина, Коліївщина, а також Голодомор і більшовицькі
репресії. Згадані події мали для українства виняткове значення. Це
були достеменні «межові ситуації» (вдаючись до термінології
екзистенціалізму). Адже в цих ситуаціях ішлося про існування або
ж не існування народу в буквальному сенсі. Як наслідок, пам’ятання про такі ситуації стає формою осягнення як історії
народу, так і його сьогочасного буття. Відповідно, історична та
колективна пам’ять є не лише когнітивним рівнем осмислення
історії, а й когнітивною «призмою», крізь яку сприймається і
сучасність, та сучасність, котра вимагає політичних дій. Тож
історична та колективна пам’ять, мов дволикий Янус, звернена не
лише в минуле, а й у майбутнє. Пам’ять постає як зміст
експектацій – очікувань імовірного розгортання політичних
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подій. Відповідно, пам’ятання – це не лише спосіб відтворення
минулого, а й «прогнозування» майбутнього. Причому, це спосіб
прогнозування, який завжди ґрунтується лише на досвіді. Пережитий досвід стає мірилом минулого й мірилом очікуваного. Отже,
ми бачимо, що одним із ключових понять в осягненні історичної та
колективної пам’яті стає «переживання». Адже досвід сам по собі
не має ключового значення для особистості. Значущим є лише
«пережитий досвід», тобто досвід сприйнятий емоційно. Бо ж
те, що відбулося, може відійти в невідомість, може бути піддане
забуттю. Натомість, те, що відбулося, але було сприйняте емоційно, – набуває екзистенційної значущості.
Історична та колективна пам’ять завжди акцентовані на «власній історії», це завжди «своя» історія. І тому події, які
відбуваються з «іншими», не входять до змісту історичної та
колективної пам’яті. Світова історія існує для історичної та
колективної пам’яті лише в тій мірі, в якій вона зачіпає буття
спільноти. Світова війна чи глобальна економічна криза завжди
постають у виключно «місцевому» масштабі. І обсяг цього
«масштабу» істотним чином залежний від ідентичності спільноти.
Це може бути масштаб регіону, верстви, етносу або ж нації. Але
завжди це є «своє» бачення, зі своєї точки зору, умовно кажучи, зі
своєї «дзвіниці». Саме тому змісти історичної та колективної
пам’яті, котрі властиві певним спільнотам, зазвичай ніколи не
збігаються зі змістами тієї-таки історичної та колективної
пам’яті, котрі властиві іншим спільнотам. Відмінність ідентичностей зумовлює відмінність сприйняття, а відповідно, й
бачення, переживання та потрактування навіть одних і тих самих
історичних подій. І ця відмінність є значним джерелом конфліктів, які виникають між спільнотами. Ці конфлікти не мають
раціональних підстав. Їх неможливо описати з погляду суперництва щодо дефіциту ресурсів. У дослідженні таких конфліктів
важко виокремити навіть інтереси, котрих прагнуть досягти
спільноти. Адже ці конфлікти обертаються лише довкола трактувань, інтерпретацій, спогадів, переживань. Це конфлікти з приводу
сенсів і цінностей. На їхньому кону – самоповага спільнот і
значущість ідентичностей. Тож і врегулювання цих конфліктів є
вельми складним, якщо взагалі можливим.
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Історична та колективна пам’ять – це, звісно, історичний
феномен. Тобто ті чи ті наративи виникають у певний історичний
період, відображаючи історичні реалії. Історичні зміни, відповідно,
позначаються на змістах історичної та колективної пам’яті. Однак
розглядати історичну та колективну пам’ять як чітке та визначене
відображення історії – було б помилково. Як зазначалося, історична та колективна пам’ять трансформує історичні події – зводить їх
до знаків, котрим надається символічний зміст. Існування ж змістів
пам’яті у формі наративів, котрі компонуються в дискурси,
зумовлює їхню естетичну самодостатність. Себто, виникнувши як,
умовно кажучи, «відображення» певних історичних реалій,
наративи історичної та колективної пам’яті естетично
оформлюються, підпорядковуючись принципам оповіді, а відтак
і відокремлюються від історичної основи. Пройшовши стадію
естетичного усталення, наративи та дискурси, як і всякі артефакти,
вже не залежать від історичної передоснови, а тому й історичні
зміни не ведуть до їхньої автоматичної трансформації. Вони, патетично кажучи, претендують на вічність.
Це, звісно, не означає, що історична та колективна пам’ять не
змінюються. Однак один із варіантів цієї зміни слушно конкретизувати як «мозаїчний». Тобто певні наративи майже механічно
поєднуються з іншими, формуючи в такий спосіб строкату картину. Водночас, наративи та дискурси можуть піддаватися істотним трансформаціям. Головна причина – радикальна зміна буття
спільноти. У цьому випадку слушно говорити про кризу ідентичності. «Кризові стани історичної пам’яті, – зазначає Ю. Зерній, –
як правило, виникають внаслідок масштабних соціально-політичних потрясінь, таких як колонізація, окупація, терор, геноцид,
репресії, масові міграції, соціальні революції тощо. Деформація
пам’яті може відбуватися також унаслідок примусової державної
політики або асимілятивних практик в умовах колоніальних,
тоталітарних, авторитарних режимів. Амнезія (забуття), підміна
(заміщення), амбівалентність колективних уявлень, історична ностальгія, гіпертрофована міфологізація (містифікація) минулого
тощо є виявами кризового стану історичної пам’яті» [12, с. 9].
Криза ідентичності може бути подолана лише за посередництва політичної діяльності. Так ми вступаємо в царину про355
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блеми ролі свідомості й ідеології в процесі цілевизначення й
організації політичної діяльності. Цілком зрозуміло, що історична
та колективна пам’ять має істотне значення в процесі конкретизації політичною елітою цілей діяльності та мобілізації мас.
Однак акцентованість колективної пам’яті на трагічних
переживаннях історичних подій істотним чином ускладнює
процес політичного цілевизначення та мобілізації. Адже
бачення трагічного перебігу в минувшині, як зазначалося, спричиняє очікування аналогічних подій у майбутньому. Саме тому є
рація говорити про доцільність доповнення наративів колективної
пам’яті міфологічними образами, в яких містяться елементи
переможного розгортання політичних подій. Такі взірці перемог
уможливлюють подолання історичних фобій.
Отже, дослідження наукової літератури, яка присвячена
розкриттю концепту історичної пам’яті, показує, що теоретичні
інтуїції конструкту «історична пам’ять» закладені в працях
М. Гальбвакса та П. Нора. Подальшого розвитку концепція набула
в працях А. Ассман і Я. Ассмана, Й. Єрушалмі, Е. Франкенштайна
та С. Крейн; в Україні методологічні питання дослідження історичної пам’яті розкривалися в працях С. Єкельчика, Л. Нагорної,
Ю. Зерній та ін. У працях згаданих дослідників поняття «історична
пам’ять» було внесене до феноменологічної та постструктуралістської традиції трактування. Отже, це поняття й сам феномен
придатні для тлумачення в поняттях дискурс-теорій. Евристичні
для розкриття феномену історичної пам’яті – дослідницькі традиції
«історії понять» (Р. Козеллек), «історичної герменевтики» (Г.-Ґ. Ґадамер) і загалом феноменологічна традиція, насамперед онтологія
М. Гайдеггера.
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Тетяна Андрійчук

ГРОМАДСЬКІ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧІ
ОРГАНИ: ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
Автор з урахуванням міжнародного досвіду дослідив проблеми
створення і функціонування громадських консультативно-дорадчих органів. Обґрунтована залежність цієї форми взаємодії з громадянським суспільством не лише від формальних чинників (виду
органів, способу формування, правового статусу), але й від добро357
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чесності та ставлення до співпраці з громадськістю органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Ключові слова: громадські консультативно-дорадчі органи,
інститути громадянського суспільства, органи державної влади,
органи місцевого самоврядування.
Andriychuk T. Public consultative and advisory bodies: problems
of the organization and functioning. The author investigated the
problems of creating and functioning of public consultative and advisory
bodies relying on international experience. The dependence of this form
of interaction with civil society not only on formal factors (type, method
of formation, legal status), but also on righteousness and attitude to
cooperation with public of state and local authorities is substantiated.
Keywords: public consultative and advisory bodies, civil society
organizations, government agencies, local governments.
Розвиток сучасної теорії демократії свідчить про варіативність
розуміння цього феномену, що віддзеркалюється у широкому
спектрі концептуальних підходів. Більшість з них тісно пов’язана з
прагненням вирішити проблемні питання у взаємодії держави і
громадянського суспільства.
Однією з форм такої взаємодії є громадські консультативнодорадчі органи – осередки організованого впливу громадянського
суспільства (як громадян, так і їх об’єднань) на діяльність органів
державної влади або органів місцевого самоврядування.
Міжнародний досвід свідчить про значну поширеність
практики створення громадських консультативно-дорадчих органів
(громадських рад, комітетів, комісій, палат, бюро, журі тощо) в
країнах з розвиненою демократією. Водночас така форма взаємодії
з громадянським суспільством оцінюється не завжди однозначно.
Зокрема, дослідники звертають увагу на певну умовність розширення політичної участі громадянського суспільства завдяки цим
органам [6, с. 246–247] або навпаки – «надмірність» кількості громадських дорадчих інституцій на національному рівні [12, с. 305].
Не можна оминути увагою і те, що громадські консультативнодорадчі органи успішно використовуються як «фасад» керованих
демократій або авторитарних режимів (Російська Федерація, Республіка Білорусь та ін.).
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Україна має майже десятирічний досвід функціонування громадських рад при центральних і місцевих органах виконавчої
влади (рішення про їх створення було прийнято урядом у жовтні
2004 року). За цей час процедури створення та повноваження громадських рад неодноразово переглядалися, водночас досі не знайдено оптимального формату їх роботи. Тому використання цієї
форми взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства сприймається громадськістю критично.
Водночас слід відзначити недостатній рівень вивчення цієї
проблематики у вітчизняній політичній науці. Громадські консультативно-дорадчі органи здебільшого розглядаються побіжно серед
інших форм взаємодії держави і громадянського суспільства або в
контексті лише українського емпіричного матеріалу [див., наприклад: 1; 3; 5; 10; 13]. У зв’язку з цим існує потреба у ґрунтовному
аналізі концептуальних проблем створення і функціонування
громадських консультативно-дорадчих органів.
Мета цієї публікації – дослідити з урахуванням міжнародного досвіду проблеми створення і функціонування громадських
консультативно-дорадчих органів при органах державної влади
та органах місцевого самоврядування, що впливають на їх
ефективність.
Розглядаючи проблеми організації та функціонування громадських консультативно-дорадчих органів, насамперед, важливо
виокремити види таких органів. Так, на національному рівні найбільш поширеними є громадські консультативно-дорадчі органи,
що створюються урядами або урядовими органами. Значно рідше
їх створюють парламенти або президенти. На місцевому рівні
поширена практика функціонування громадських консультативнодорадчих органів, створених органами місцевого самоврядування,
громадами або навіть недержавними організаціями (наприклад,
громадські журі, ради згоди, ради мудрості тощо [14]). За строком
діяльності такі органи можуть бути тимчасовими (наприклад, для
розроблення певного рішення) або постійними (мають довготривале завдання, хоча періодично змінюють склад).
Водночас найбільш важливим у розгляді проблем організації
та функціонування громадських консультативно-дорадчих органів
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є врахування мети їх діяльності та функцій. За цим критерієм, на
наш погляд, серед таких органів доцільно виокремити:
- представницькі (представляють та узгоджують інтереси
різних груп громадськості, налагоджують обмін думками між
представниками таких груп та органами державної влади або органами місцевого самоврядування);
- експертні (надають експертну, консультаційну та інформаційну допомогу органам державної влади або органам місцевого
самоврядування);
- залучені до виконання владних повноважень (виконують
функції мобілізації та самоорганізації громадян, їх безпосереднього залучення до формування і реалізації політики);
- апеляційні (забезпечують незалежний «арбітраж» у спірних
питаннях, що виникають між громадянами або громадянами та посадовими особами);
- органи громадського контролю (виконують функції незалежного контролю і нагляду за діяльністю органів державної влади
або органів місцевого самоврядування).
З урахуванням зазначеного пропонується розглянути проблемні питання, що мають вирішальне значення для організації та
функціонування громадських консультативно-дорадчих органів, їх
ефективності. Ці проблемні питання, на наш погляд, стосуються
способу формування громадського консультативно-дорадчого
органу, його правового статусу, впливу на прийняття рішень та
залежності від суб’єкта створення.
Деякі дослідники виокремлюють три способи формування
громадських консультативно-дорадчих органів: обрання членів,
призначення членів та набуття членства шляхом повідомлення [2,
с. 157; 8]. Водночас, глибший аналіз міжнародного досвіду дозволяє говорити про більшу кількість таких способів, кожен з яких
має свої недоліки або переваги.
Так, склад громадських консультативно-дорадчих органів може
обиратися керівництвом органу державної влади або органу місцевого самоврядування самостійно. Особливо характерним такий
спосіб є для експертних консультативно-дорадчих органів, коли
суб’єкт створення самостійно визначає експертів з того чи іншого
питання. Він також може застосовуватися і під час формування
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апеляційних органів (наприклад, апеляційні ради з питань будівництва та з питань зонування при міській раді міста Кент у США).
До переваг цього способу належить можливість добору саме тих експертів, в кваліфікації і фаховій спроможності яких упевнений
суб’єкт створення, до недоліків – формування «зручних» консультативно-дорадчих органів, які не будуть критичними щодо органу
державної влади чи органу місцевого самоврядування.
Схожим, але більш демократичним є спосіб обрання членів
консультативно-дорадчого органу керівництвом органу державної влади або органу місцевого самоврядування серед кандидатів,
висунутих інститутами громадянського суспільства, іншими заінтересованими особами. Такий спосіб часто використовується для
формування експертних органів. Наприклад, до складу експертних
консультативних комітетів при урядових агенціях США обираються кандидатури, внесені членами Конгресу, громадськістю,
професійними спілками [4, с. 16]. Подібним чином формуються
також деякі представницькі органи (Рада національних меншин
при уряді Республіки Чехії, Рада штату Техас з питань відхилення
у розвитку тощо). Основна перевага цього способу – залучення
заінтересованих інститутів громадянського суспільства до процесу
формування консультативно-дорадчого органу зі збереженням
права суб’єкта його створення обирати найбільш фахових кандидатів. Цей спосіб дозволяє також урівноважити характеристики
членів, наприклад, за місцем проживання, сферою діяльності
(контрольоване представництво). З іншого боку, на практиці такий
спосіб може стати лише прикриттям обрання органом державної
влади чи органом місцевого самоврядування «зручних» членів
консультативно-дорадчих органів.
Громадські консультативно-дорадчі органи можуть також
формуватися шляхом обрання членів інститутами громадянського
суспільства або громадянами самостійно. Найчастіше такий спосіб застосовується під час обрання складу представницьких органів, органів, залучених до виконання владних повноважень, та органів громадського контролю. Водночас він може реалізовуватися
по-різному. Так, члени громадського консультативно-дорадчого
органу можуть обиратися на обмежену кількість місць (Національний фонд громадянського суспільства в Угорщині, наглядові
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комітети територіальних громад у Болівії тощо), або необмежену
(Рада з питань громадянського суспільства в Болгарії тощо). Є
приклади обрання членів консультативно-дорадчих органів за допомогою контрактного агента, який організовує процес голосування (екологічна організація «Bluelink» у Болгарії, Центр інформаційної підтримки, взаємодії та розвитку неурядових організацій
у Словенії) [15].
Основна перевага цього способу полягає в можливості громадянського суспільства безпосередньо обирати своїх представників,
що будуть взаємодіяти з органами влади. На думку деяких дослідників, саме такий спосіб є найбільш ефективним, оскільки підвищує довіру до громадського консультативно-дорадчого органу і
робить його склад репрезентативним [8]. Водночас, на наш погляд,
варто погодитися з Дж. Ціммерманом, що попри демократичність
такий спосіб може призвести до надмірного представництва у громадському консультативно-дорадчому органі певних груп громадськості і недостатнього представництва решти груп [11, с. 271].
Для запобігання вищезгаданому недоліку, формуючи деякі
представницькі консультативно-дорадчі органи, використовують
спосіб «змішаного» обрання їх складу: частина членів призначається органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, інша – обирається заінтересованими інститутами
громадянського суспільства або громадянами. Перевагою цього
способу є досягнення більшої фахової рівноваги у складі цих
органів та унеможливлення монополізації інтересів окремих груп
громадськості.
Зрідка під час формування громадських консультативно-дорадчих органів використовується спосіб включення до їх складу
усіх бажаючих представників громадськості (за умови відповідності певним критеріям). Наприклад, членами Пріоритетної ради
м. Дейтона (США) можуть стати бажаючі, які зберуть як мінімум
25 підписів зареєстрованих виборців. До складу Громадської консультативної ради при мері м. Саратова обираються представники
об’єднань громадян, які повідомили про таке бажання і підтвердили свою офіційну реєстрацію [2, с. 157–158]. Перевага такого
способу полягає у демократичності. Разом з цим, значна кількість
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бажаючих стати членами консультативно-дорадчого органу може
спричинити дезорганізацію його роботи.
Окремі представницькі консультативно-дорадчі органи (громадські журі, ради мудрості, ради громадської згоди тощо) формуються способом випадкового відбору членів за спеціальними
методиками, які передбачають представництво різних демографічних груп (залежно від віку, статі, освіти, національності, місця
проживання, релігії тощо).
Як бачимо, спосіб формування громадського консультативнодорадчого органу тісно пов’язаний з видом такого органу та
очікуваннями суб’єкта його створення від майбутньої співпраці
(перевага надається чи більшій фаховості та контрольованості
органу, чи балансу у ньому інтересів, чи представленню незалежної думки громадськості). Разом з цим, ефективність функціонування громадського консультативно-дорадчого органу залежить
також від шляхів розв’язання ряду проблем у взаємодії з відповідним органом державної влади або органом місцевого самоврядування. На наш погляд, найбільшого значення в цьому контексті
набувають: правовий статус громадських консультативно-дорадчих органів; рівень впливу на прийняття політичних рішень; міра
залежності їх роботи від суб’єкта створення.
Правовий статус громадських консультативно-дорадчих органів може бути закріплений актами різної правової сили. У
міжнародній практиці трапляються громадські консультативнодорадчі органи навіть зі статусом, закріпленим у конституції
(Економічна і соціальна рада у Франції, Національна рада у
Словенії тощо). Іноді цей статус визначається законом (як правило, у випадку представницьких і експертних органів). Окремі з
громадських консультативно-дорадчих органів, наприклад, ті, що
утворюються недержавними організаціями (громадські журі, ради
мудрості, ради громадської згоди тощо), функціонують і без
нормативно-правової бази.
Водночас, найчастіше статус і питання, пов’язані з функціонуванням громадських консультативно-дорадчих органів, закріплюються у спеціальних рішеннях суб’єктів їх створення.
Слід зазначити, що рівень врегулювання правового статусу
консультативно-дорадчого органу, з одного боку, демонструє його
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суспільно-політичну роль і надає певні гарантії його діяльності.
Тому чим впливовішим є правовий акт, який визначає засади
функціонування відповідного органу, тим більше можливостей,
теоретично, має цей орган у взаємодії з суб’єктом створення. З
другого боку, важливою є неформальна готовність органів державної влади чи органів місцевого самоврядування співпрацювати з
громадськими консультативно-дорадчими органами або використовувати результати їх діяльності. Відсутність такої готовності
може лише частково компенсуватися нормами законодавства.
Схожою є і проблема впливу громадських консультативно-дорадчих органів на прийняття політичних рішень. У міжнародній
практиці є лише окремі випадки обов’язковості рішень громадських консультативно-дорадчих органів. Наприклад, Оперативна
група Сан-Франциско (США), що є арбітром між особою, якій
відмовлено в отримані певного документа, і посадової особою, до
відання якої цей документ належить, видає спеціальні рішення, що
зобов’язують надати той чи інший документ. Якщо наглядові
комітети Болівії денонсують використання муніципальних ресурсів, відповідні муніципалітети повинні виправити ситуацію, а у
разі невиконання цієї вимоги – заявити про неспроможність перед
Національним сенатом [2, с. 159–160]. Влада районів міста Порту
Алегрі (Бразилія) не може повністю ігнорувати пропозиції громадських рад, кожна з них повинна бути внесена до фінального
річного бюджету, щоправда, подекуди це робиться у компромісному варіанті.
Водночас, здебільшого пропозиції громадських консультативно-дорадчих органів мають рекомендаційний характер для
суб’єктів створення. Тобто, їх врахування чи неврахування залежить, насамперед, від позиції органу державної влади чи органу
місцевого самоврядування.
Впливає на ефективність роботи громадських консультативнодорадчих органів також міра їх залежності від суб’єкта створення. З теоретичної точки зору ці органи покликані бути незалежними, об’єктивними і рефлексивними щодо органів державної
влади чи органів місцевого самоврядування. Водночас практика
свідчить, що консультативно-дорадчі органи можуть набувати рис
як суто незалежних органів, так і органів державно-громадських.
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З об’єктивних причин громадські консультативно-дорадчі органи, сформовані інститутами громадянського суспільства або громадянами самостійно, будуть найменше залежати від керівництва
органів державної влади чи органів місцевого самоврядування. Усі
інші способи формування громадських консультативно-дорадчих
органів передбачають певну міру їх залежності. Найбільше рис
державно-громадських органів набувають, як правило, експертні
органи, а також окремі представницькі. Етатистський характер
таких органів посилює і включення до їх складу посадових осіб
органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які
є повноправними членами.
Крім інституційної залежності не слід забувати і про залежність ресурсну. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення –
важливий чинник організації роботи громадських консультативнодорадчих органів. Деякі дослідники вважають, що фінансування
таких органів з державного чи місцевого бюджету суттєво узалежнює їх роботу, перетворює на державно-громадські [7, с. 122].
Водночас є погляд, що створення громадських консультативно-дорадчих органів, позбавлених бюджетного фінансування, не розширює, а обмежує можливості таких органів [9, с. 18].
На нашу думку, відповідь на порушене питання не є однозначною і залежить від виду громадського консультативно-дорадчого
органу та мети його створення. Міжнародний досвід свідчить про
існування фінансової підтримки експертних та ряду представницьких консультативно-дорадчих органів. Наприклад, витрати членів
Данської ради з питань інвалідності, які пов’язані з діяльністю у
складі цього органу, компенсуються державою. У Німеччині члени
Консультативної ради з питань глобальних змін у навколишньому
середовищі отримують компенсацію за свою роботу та кошти на
відрядження. Отримують гонорар і члени Національної консультаційної ради з питань старіння Канади та Економічної і соціальної
ради Франції [2, с. 160]. Така практика свідчить, що фінансування
громадських консультативно-дорадчих органів не завжди спрямоване на «підкуп» їх членів, скоріше йдеться про оплату їх експертних послуг або компенсацію за незручності, пов’язані із членством.
З другого боку, для ряду видів громадських консультативнодорадчих органів фінансування з боку органів державної влади чи
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органів місцевого самоврядування є недоцільним. Ідеться про
органи, покликані бути незалежними виконавцями певних владних
повноважень, авторитетними апеляційними структурами, громадськими контролерами. У таких випадках члени цих консультативно-дорадчих органів мають працювати на засадах волонтерства.
Щоправда, є випадки «незалежного» фінансування роботи громадських консультативно-дорадчих органів (громадські журі, ради
мудрості, ради громадської згоди тощо) за кошти спонсорів
(неурядових організацій, корпорацій та ін.), які не уповноважені
ухвалювати рішення з питань, що обговорюватимуться такими
органами, водночас це не позбавляє можливості лобіювання ними
певних пропозицій.
Отже, громадські консультативно-дорадчі органи є поширеною формою взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства
чи громадянами. Такі органи можуть створюватися як на національному рівні (урядами, органами виконавчої влади, рідше –
парламентами і президентами), так і на рівні місцевому (органами
місцевого самоврядування, громадами, недержавними організаціями). Їх функціонування теоретично покликане виправити недоліки представницької ліберальної демократії та наблизити громадянське суспільство до безпосередньої участі у прийнятті політичних рішень. Водночас практика свідчить, що результати діяльності громадських консультативно-дорадчих органів не завжди
відповідають таким очікуванням.
Проведений аналіз проблем, що можуть впливати на організацію та функціонування громадських консультативно-дорадчих
органів, свідчить про суттєву залежність цієї форми взаємодії з
громадянським суспільством від ряду формальних чинників,
зокрема, від виду цих органів, способу їх формування, правового
статусу. Водночас вплив громадського консультативно-дорадчого
органу на прийняття рішень та його реальна незалежність від
суб’єкта створення більшою мірою пов’язані з неформальними
чинниками, а саме – з доброчесністю відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування та його ставленням
до засад співпраці з громадськістю.
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Ця проблема характерна не лише для демократій, що розвиваються, але й для більш зрілих демократичних режимів. Навіть
американські дослідники звертають увагу, що місцеві урядовці
можуть використовувати громадські консультативно-дорадчі органи, щоб загальмувати процес, коли йдеться про якесь вирішальне
питання, або створити враження, ніби мають намір удатися до дій,
які виправляють попередні порушення [11, с. 271].
З другого боку, навіть державно-громадські консультативнодорадчі органи за умов відсутності тиску з боку органу державної
влади чи органу місцевого самоврядування на практиці можуть
мати значну автономність і сприяти безпосередній дискусії між
представниками громадськості та чиновниками. Таким чином вони
можуть забезпечувати певний рівень комунікації в державах, де
демократія лише розвивається і відсутні інші політичні інститути,
що можуть ефективно виконувати таку функцію.
Зазначені особливості функціонування громадських консультативно-дорадчих органів важливо враховувати, аналізуючи впровадження цієї форми взаємодії держави і громадянського суспільства в конкретних країнах, зокрема в Україні, задля уникнення
завищених очікувань та необ’єктивних оцінок.
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Ганна Гридасова

ТРАНСФОРМАЦІЯ АКТОРІВ
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: ДЕРЖАВА
ТА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ МЕДІЙНІ КОРПОРАЦІЇ
У статті досліджується трансформація сучасної системи
міжнародних відносин, приділяючи особливу увагу становленню
транснаціональних медійних корпорацій як новому елементу системи масової комунікації, та взаємодія традиційних акторів з ТНМК.
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Ключові слова: транснаціональні медійні корпорації (ТНМК),
глобальні ЗМІ, актори міжнародних відносин, крос-культурні
проблеми.
Hrydasova H. The transformation of actors of international
relations: the state and transnational media corporations. The
transformation of modern system of the international relations is
analyzed in the article with close attention to formation of multinational
media corporations as new element of mass communication system.
Also interaction of traditional actors with media MNC is considered.
Keywords: multinational media corporations (media MNC), global
mass media, actors of international relations, cross-cultural problems.
Постановка проблеми. У 80-х роках ХХ ст. утворюються
технічні, економічні та політичні умови для виникнення нового
явища – глобальних засобів масової комунікації. Впродовж 90-х рр.
традиційні закони і законодавчі акти, які стояли на заваді перехресним володінням різними ЗМІ, були або модифіковані в бік
пом’якшення, або зовсім відмінені. Західні держави, і передовсім
США, створюють сприятливі умови для функціонування медійних
глобальних компаній. З одного боку, відповідаючи на потреби економіки в умовах глобалізації, а з іншого, розраховуючи використовувати ці могутні новоутворення як певною мірою інструменти
«м’якої сили», що дозволило б претендувати на провідні позиції у
світовій політиці за рахунок транскордонного формування вигідного
для себе інформаційного середовища та прихильної суспільної
думки в цілому.
Актуальність дослідження зумовлена конкретними змістами,
з одного боку, перспектив та можливостей, що відкриваються, а з
іншого – реальних суперечностей і проблем, які постають перед
світовим суспільством у зв’язку з процесом концентрації медійної
сили, та пошуком шляхів прийнятної трансформації системи масової комунікації.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Перспективи та
проблеми глобалізації у галузі масової комунікації вивчаються як
дослідниками процесів розвитку міжнародної системи, так і безпосередньо спеціалістами в галузі комунікацій: М. Маклуеном,
Дж. К. Гелбрейтом, українськими дослідниками: Г. Почепцовим,
О. Зернецькою, С. Даниленко, Ю. Романенко тощо.
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Виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Хоча формування глобальної мережі новин було історично пов’язане з розширенням меж конкуренції, в першу чергу між західними ЗМІ, проте подальший розвиток мас-медіа та перетворення їх
у сучасні транснаціональні медійні корпорації призвели до формування нового типу нетрадиційного актора міжнародних відносин
з власними цілями та потужними засобами впливу для досягнення
цих цілей. Завданням дослідження є висвітлення напрямів, умов,
перспектив та можливостей трансформації систем масових комунікацій, а також пошук стратегій взаємодії держави з ТНМК.
Виклад основного матеріалу дослідження. У ХХІ ст. глобалізація значною мірою визначає стратегію світового розвитку. Процес
глобалізації не є новий явищем. Протягом історії людство прагнуло
інтегруватися, бути частиною єдиного політичного, економічного чи
соціокультурного простору. Однак реальністю глобальність стає за
сучасних часів як результат революції засобів комунікації. Глобалізація є багатоаспектним процесом, що охоплює всі грані функціонування сучасного суспільства. В галузі міжнародних відносин можна
виокремити декілька загальних тенденцій, що характеризуються
багатоплановим розмиванням державно-центричної системи міжнародних відносин, появою нових форм та моделей державності та
підривом традиційних «внутрішніх» повноважень держав з боку
недержавних гравців, котрі зміцнюють свої позиції в контексті
глобалізації світового розвитку.
До початку ХХІ ст. ставлення до національної держави
змінилося. З одного боку, особливих змін не відбулося, держава
залишається основним актором міжнародних відносин, значення
якої залежить від національно-державного потенціалу. З іншого
боку, принципи національної спільності піддаються радикальному
сумніву і переглядаються, а погляд на них як на якийсь рудимент
попередньої епохи і відживаючий свій вік анахронізм набуває
популярності та додаткових обґрунтувань.
Так, для представників гіперглобалістичної течії сучасна глобалізація являє собою нову еру, що характеризується нівелюванням
значення держави. У міжнародних відносинах поряд із міждержавними набувають значення і взаємодії «акторів поза суверенітетом»,
тобто недержавних акторів, що відіграють роль своєрідного світо370
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вого громадянського суспільства. Взаємовідносини широкого кола
акторів мають взаємопов’язану структуру, у якій будь-яке потрясіння одного з секторів негайно віддзеркалюється в інших, незалежно
від кордонів між внутрішніми і міжнародними процесами [1–4].
Скептики, навпаки, доводять, що глобалізація – це міф, у рамках якого значення національних держав залишається майже
незмінно великим. Реальними міжнародними акторами виступають
лише найпотужніші держави, конфліктні чи кооперативні відносини між якими становлять сутність міжнародної політики. Всі
інші учасники міжнародних відносин, у тому числі міжнародні
урядові та неурядові організації, ТНК тощо, розглядаються у цій
парадигмі як носії делегованих інтересів великих держав.
З погляду ж трансформістів, держави та суспільства у всьому
світі змінюються, намагаючись адаптуватися до нових реалій.
Глобалізація формує нову ієрархію, яка вже абсолютно не пов’язана з географічною територією, а проникає в усі співтовариства і
регіони світу. Тобто глобалізація викликає нові моделі глобальної
стратифікації, в рамках яких певні держави, суспільства та спільноти дедалі сильніше залучаються до нового порядку, а інші в той
же час все більше відтісняються на задній план [5]. Залишаючись
суверенними, держави все більше залежать від економічних складових глобалізації, посилюється вплив ТНК на світову політику.
Процеси глобалізації призводять також до формування різноманітних форм та моделей державності. З одного боку, відбувається подрібнення – з’являються квазідержави та асоційовані
країни. З іншого боку, національна держава поступається місцем
більшим об’єднанням, серед яких можна виокремити: корпораціядержава та держава-корпорація, регіон-держава, держава-імперія
та держава-цивілізація. Тобто виникають нові спільності та форми
ідентичності, які далеко не завжди збігаються з національними або
іншими географічними кордонами. Ці групи дедалі активніше
стають учасниками сучасних міжнародних відносин.
На основі неоліберальної риторики ТНК поступово звільняються від контролю з боку держави, що дає їм змогу формувати
свої правила гри в різних регіонах світу та моделі поведінки на
світовій арені. З іншого боку, сама держава, дотримуючись логіки
неоліберальних ідей та володіючи новими засобами маніпуляції
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суспільною свідомістю, має діяти у міжнародних відносинах як колективна корпорація. Виникаючу модель можна охарактеризувати
як організацію, що заміщає собою органи державного управління та
ставить на перше місце у своїй діяльності корпоративну вигоду [6].
Альтернативою корпоративній формі державності може
виступати держава-цивілізація, яка являє собою складну, багаторівневу, соціокультурну організацію, що формується на основі
загальних цінностей на значній території. На відміну від державикорпорації, цивілізаційне об’єднання керується у міжнародних відносинах не лише критеріями економічної доцільності, а й ціннісними орієнтирами [7].
Медійні глобальні компанії можуть одночасно виступати різновидами обох цих футуристичних різнобічних підходів. Мається
на увазі, що утворення медійних глобальних компаній відповідає
потребам економіки в умовах глобалізації і вони діють, виходячи зі
своїх корпоративних інтересів.
Однак, з іншого боку, транснаціональна комунікація таїть у
собі крос-культурні проблеми.
Міра інформаційного впливу глобального рівня розрізняється
в різних регіонах світу через такі чинники, як місцева культура,
державна інформаційна політика, ступінь розвитку інформаційної
інфраструктури тощо [8, с.69]. Тому здебільшого можливості
впливу ТНМК зосереджені в рамках однієї чи кількох близьких
цивілізаційних груп.
Сучасний етап розвитку медійних ТНК характеризується
дихотомією підходів до розуміння спрямованості вектора взаємовпливів інформаційних корпорацій та держави. З одного боку,
західні ЗМІ поступово втрачають свою незалежність не тільки під
натиском політичних інтересів правлячих кіл, але й внаслідок
залежності від реклами. Рекламні кампанії, на які витрачаються величезні кошти з метою просування продукції чи формування
певного іміджу, здійснюються значною мірою через засоби масової
інформації, що, відповідно, не дає їм змоги висвітлювати інформацію, яка не відповідає інтересам своїх рекламодавців [9].
Інша точка зору полягає у визнанні медійних ТНК головним
конкурентом США в посиленні домінуючого статусу в світі. Орієнтовані на комерційний успіх багатопрофільні компанії в умовах,
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коли дефіцит невідновлюваних енергоресурсів стає ключовим фактором існування економік та держав, мають змогу запропонувати
замінники традиційних енергоресурсів, продуктів харчування, товарів масового вжитку. А медійні ТНК є виробниками інформаційного продукту, позбавленого, як правило, стійкого національного, ідеологічного, релігійного забарвлення, й саме тому альтернативні державі [10].
Таким чином, можна зробити висновок, що становлення медійних ТНК продовжується, формуючи нові форми як самих компаній, так і їх взаємодій з навколишнім світом. Це відбувається також внаслідок різноманітності самих ТНМК, сфер їхньої діяльності, організаційних форм та їхніх інтересів на міжнародній арені.
Дослідники розрізняють горизонтальні та вертикальні форми
утворення медійних ТНК. Вертикальні ТНМК утворюються внаслідок поглинання чи об’єднання компаній, які «стоять в одному
ланцюгу виробничого процесу певного медіуму» [11, с. 60].
Зазвичай це відбувається з економічних причин, коли організація,
що швидко розвивається, досягає умовного максимуму в своєму
секторі та прагне розширюватися за рахунок суміжних секторів,
що пов’язані з її основною діяльністю, мінімізуючи таким чином
витрати на посередників.
Горизонтальні ТНМК утворюються внаслідок перехресного
об’єднання різних типів ЗМІ чи придбання компанією, що спеціалізується на певній медійній галузі, комерційної організації, що
працює в іншій медійній сфері. На такі кроки компанії йдуть, навпаки, здебільшого з бажання диверсифікувати свої прибутки та/чи
втрати за рахунок розширення сфер діяльності. Ці імперії називаються мультимедійними корпораціями, оскільки вони конгломерують міжнародні, міжміські та локальні телефонні компанії, кабельні та телерадіомовні системи та комп’ютерні фірми [11, с.61].
Досить часто медійні компанії повністю або частково входять
до складу глобальних структур, що мають інтереси на ринках
зброї, космічної індустрії, видобутку корисних копалин тощо. В такому разі, зважаючи на частку «інформаційності» в цих утвореннях, йдеться або про медійні конгломерації, або, навпаки, про
глобальні корпорації з медійною підтримкою [12].
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Транснаціональна концентрація медійних ресурсів формується
за рахунок того, що певна компанія отримує суттєву роль в інформаційному секторі більше, ніж однієї країни. Форми такої концентрації
можуть бути структуровані за трьома головними категоріями:
1) Корпорація володіє медійними компаніями в багатьох
країнах (телерадіомовлення, журнали тощо) внаслідок поглинання
активів національних компаній чи заснування нових.
2) Поширення телерадіосигналу національної компанії через
кордони сусідніх країн внаслідок цілеспрямованої діяльності –
часте явище за умови спільного мовного простору.
3) Глобальні ЗМІ, які поширюють свій контент на весь світ чи,
частіше, на певну територію, об’єднану політичними реаліями.
Наприклад, загальноєвропейські медіа чи компанії, що проводять
свою діяльність на просторах СНД. Контент таких компаній може
мати багато мовних версій [13].
У випадку зі ЗМІ транснаціональність виявляється не стільки
через структуру власності, скільки через характер діяльності:
транснаціональне поширення та збір інформації. Враховуючи розвиток глобальної інформаційної мережі, більшість великих медійних компаній можна апріорі вважати реально чи потенційно
транснаціональними.
Цілком ринкове бажання підвищення прибутковості в умовах
жорсткої конкуренції породило глобалізацію інформаційної діяльності найбільших медійних корпорацій, що за умови державного
сприяння дозволило таким корпораціям охопити зарубіжні ринки в
тій чи іншій формі, зважаючи на форми медійної концентрації.
Водночас, національні держави та локальні медійні організації, розуміючи загрози тиску з боку зростаючої активності транснаціональних медіакорпорацій, намагаються виробити альтернативу.
В деяких країнах прийняті законодавчі заходи для захисту внутрішнього ринку.
У країнах розвиненої демократії між політиками та керівниками потужних медіа-каналів існує негласний пакт про ненапад, оскільки ані перші, ані другі не зацікавлені «будити лихо» [8, с.165].
Проте глобальний інформаційний простір надає необхідні
можливості для здійснення політичного та ідеологічного впливів
не лише в масштабах окремої країни, але й усього світу. Тому за
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умови декларування свободи міжнародної торгівлі закриття власних інформаційних просторів чи обмеження зовнішніх конкурентів
виявляється для більшості країн світу неефективними методами.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Під впливом глобалізаційних процесів спостерігаються значні
зміни у суспільному життя, з’являються нові моделі держав та нові
актори міжнародних відносин, змінюються механізми здійснення
державної влади. ТНМК справляють значний вплив на трансформацію системи масової комунікації в міжнародних відносин, виступаючи, з одного боку, провідниками цінностей цивілізаційних
лідерів, а з іншого, маючи на меті власні корпоративні інтереси.
Проте національні держави залишаються основним учасником
міжнародної політичної системи навіть після передачі частини
своїх функцій іншим акторам. Постає питання стосовно логіки
взаємодії між головними суб’єктами та способу перерозподілу
владних повноважень у рамках даної системи.
З іншого боку, могутність ТНМК виявляється і в розширенні
сфер діяльності (телебачення, радіомовлення, друковані та електронні ЗМІ, кіноіндустрія та розважальний контент, друкування
книг тощо), що дозволяє реалізувати вплив на різних рівнях сприйняття.
Зважаючи на вищенаведені чинники, більшість країн світу
змушені виробляти та реалізувати стратегії взаємодії з ТНМК.
У світі існують дві полюсні державні стратегії, що розрізняються за вектором спрямованості зусиль. Експансивна – характерна для політики США та країн Заходу – спрямована на
використання зовнішніх ресурсів для вирішення власних завдань,
та герметична стратегія, в основу якої покладена ідея розвитку за
рахунок консолідації внутрішніх ресурсів, у тому числі самоізолювання. Певною мірою вона реалізується такими країнами, як
Північна Корея, Куба, Китай.
У більшості країн, у тому числі і в Україні, інформаційна
стратегія являє собою поєднання цих двох стратегій. Причому,
баланс співвідношення екстравертної та інтровертної спрямованості може та має змінюватися під впливом як міжнародної, так і
внутрішньої ситуації; залежно від зміни політичного курсу, і
конкретного тактичного завдання.
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У перспективі варто звернути увагу на дослідження розвитку
ТНМК в бік передачі більшого обсягу повноважень локальним осередкам, можливості такого підходу для уникнення крос-культурних перепон та на загрози, що несе такий прогрес глобальних медіа
національним суспільствам країни, що їх приймає.
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Олена Шерман

ВІКОВІ ПАРАМЕТРИ ІМІДЖУ
ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА:
АРХЕТИПІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ
ТА ЕЙДЖИСТСЬКІ СТЕРЕОТИПИ
Розглянуто специфіку сприйняття такого компонента іміджу
політичного лідера, як вік, з урахуванням діахронічного аспекту
питання. Доведено, що самостійне значення цього компонента
іміджу спирається на архетипи архаїчних шарів масової свідомості
та соціальні стереотипи.
Ключові слова: імідж, вік, міфологічна свідомість, архетип,
соціальний стереотип.
Sherman O. Age parameters of image of a political leader:
archetypical basis and stereotypes. The article deals with peculiarities
of perception age as a feature of a political leader’s image, taking into
account the diachronic aspect of the issue. It has been proved that
independent sense of this visual component of an image is based on
archaic layers archetypes of mass consciousness and social stereotypes.
Keywords: image, age, mythological consciousness, archetype,
social stereotype.
Постановка проблеми. Персоналізація політичних інститутів
та віртуалізація політичного процесу, що мають місце в останні
десятиліття, зробили актуальними дослідження тих питань, які
перебувають на межі теоретичної і практичної політології, а саме –
компонентів іміджу політичного лідера і їх сприйняття масовою
свідомістю. В сучасному інформаційному суспільстві діяльність
політичного лідера є невіддільною від його іміджу, конструювання
якого постає як чітко розроблена технологія з урахуванням усіх
аспектів «конструкту».
Ступінь дослідження проблеми. Витоки досліджень проблем
іміджу політичного лідера сягають доби античності і пов’язані з
іменами Платона і Аристотеля. В українській політичній науці
питання іміджу викликали значний науковий інтерес протягом
останніх десятиліть. Якщо у першій половині 1990-х він виявлявся
377

0ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ

Âèïóñê 3(71)

переважно у формі перекладу та введення в науковий обіг
класичних праць західної іміджелогії, таких як Дж. Наполітан,
М. Різ, Ж. Сегела, Г. Бехер, Е. Семпсон, Р. Фішер, Т. Шварц,
Р. Верслін, Д. Герген, Д. Моріс та ін., то наприкінці 1990-х –
протягом 2000-х рр. почали виходити вітчизняні праці, присвячені
теоретичним і практичним аспектам формування іміджу. Зокрема,
варто згадати таких науковців, як В. Королько, О. Петров, Г. Почепцов, М. Михальченко, В. Бебик, В. Полохало, А. Пойченко,
І. Бекешкіна, Є. Головаха, Н. Паніна, Н. Лікарчук. Водночас,
широка розробка цієї проблематики у вітчизняній політології не
означає відсутності тем, повнота дослідження яких є недостатньою. До останніх, на нашу думку, належить аналіз вікових
параметрів іміджу політичного лідера.
Мета статті – дослідити роль віку як окремого параметра
іміджу політичного лідера та визначити чинники, що впливають на
сприйняття його масовою свідомістю.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перш ніж аналізувати сприйняття вікового параметра іміджу в сучасному світі,
розглянемо діахронічний аспект питання.
Вік належав до найбільш значущих параметрів іміджу лідера
ще на зародку людської цивілізації. В класичній праці Дж. Фрезера
«Золота гілка» розкрито значення віку для міфологічної свідомості:
в добу розпаду первісного й формування аграрного суспільства
люди сприймали політичного лідера не лише як жерця-посередника між богами і людьми, але й як бога, здатного, в прямому
розумінні слова, творити дива. Якщо дозволити царю старіти, то це
потягне за собою старіння цілого племені, хвороби, неврожаї і
деградацію. Тому, наприклад, представники африканського племені шиллукі, які вірили в те, що душа бога Ніаканга втілюється в
царя, ретельно оберігали його, поки він перебував у добрій
фізичній і інтелектуальній формі, але знищували свого лідера
фізично за допомогою певних ритуалів, щойно той починав демонструвати ознаки старіння [1, с.353–355]. Аналогічний звичай був
поширений у інших африканських племен – зулусів і кафрів; у
племені буньоро лідер у разі серйозної хвороби або старості мав
покінчити життя самогубством, випивши отруту, а у ефіопів лідер
втрачав право на владу не лише після появи сивини чи зморщок,
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але й разі тілесного ушкодження [1, с.357–358, 360]. Фрезер наводить курйозний приклад, коли зулуський тиран Чакі на початку
ХІХ ст. розгнівався на європейських гостей, які не змогли забезпечити його маззю для приховування сивого волосся. Цар зулусів
не мав права ані на сивину, ані на хвороби [1, с.359].
Отже, у первісному суспільстві значення такого параметра, як
вік, було зумовлене ірраціонально-містичними причинами. З тих
самих архаїчних шарів свідомості походять й архетипи, ті образи
колективного несвідомого, які становлять підґрунтя іміджів політичних лідерів від Давнього Єгипту до сучасних США. Більшість з
них, окрім певної зовнішності та ритуальних дій, передбачає й певні вікові обмеження. Герой, один з найпоширеніших архетипів –
молода чи відносно молода людина, в ідеальній фізичній та
духовній формі, тоді як Мудрий Старик – особа похилого віку, з
довгим сивим волоссям та бородою. Архетип Воїна передбачає
певний досвід і вишкіл, тому він, як правило, старший за Героя
(охоплює період фізичної активності людини). Так само не може
бути юним Батько, але він не може й бути зовсім старою людиною,
оскільки прихована основа архетипу – збереження репродуктивної
сили. Діва-Воїн та Діва-Жертва – звісно, молоді й прекрасні особи
шлюбного віку, тоді як Мати – зріла жінка, яка, однак, ще зберігає
здатність до дітонародження. Найскладнішим у віковому плані є
архетип Царя, оскільки цар може бути і дитиною, і стариком, хоча,
в останньому випадку, як бачимо з наведених вище прикладів,
архетип Царя плавно переходив в архетип жертви. В цілому ж, чим
меншою була сакралізація політичного лідера в тому чи іншому
суспільстві, тим прагматичнішим було ставлення до його віку. Це
добре видно на прикладі перших держав Близького Сходу та
полісів античної Греції.
У перших державах Близького Сходу уявлення про містичний
зв’язок правителя з богами зберігається, хоча архаїчні уявлення
про те, що тіло і душа лідера – це «канал зв’язку» з вищими силами
і тому повинні бути в ідеальному стані, поступово відходять. На
барельєфах, що зображують правителів перших держав Стародавнього Сходу, ми бачимо тих же царів Ассирії, візуально схожими
на богів і не надто молодими – невід’ємною частиною образу ассирійського царя є досить довга гофрована борода, символ мудрої
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зрілості. На Близькому Сході вік ототожнюється з мудрістю,
досвідом та іншими необхідними лідеру рисами, а міфологічними
основами іміджу виступають архетипи Царя та Воїна.
У тих полісах Стародавньої Греції, де мали місце виборні
органи влади, їх представники підлягали віковому цензу: за законами Драконта (7 в. до н.е.) членом міської ради Афін не могла
бути особа, молодша за 30 років; у той же час право брати участь у
народних зборах та інші громадянські права афінський громадянин
отримував у 20 років. У Спарті чоловіки отримували права громадянина у повному обсязі лише в 30 років. Платон у своїй
«Державі» вважає, що будь-які високі посади особа може обіймати
з 35 до 50 років, але правити державою – лише з 50-ти.
У Давньому Римі у ІІ ст. до н.е. особу вважали неповнолітньою до 25 років, відповідно, до того віку легальні шляхи у політику були для неї закриті. В республіканський період для вступу в
Сенат особа мала досягти 28 або 30 років, в добу Імперії – 25 років.
Найвищий віковий ценз передбачали для посади консула – у різні
періоди від 34 до 43 років [2].
Вікові цензи греків та римлян не мали нічого спільного з містикою: вони ґрунтувалися на тодішніх уявленнях про вік людини
або на ейджистських стереотипах. Ейджистські стереотипи – це
стійкі та емоційно забарвлені уявлення про особливості, властиві
певним віковим етапам людини («Juventus ventus» – «Молодість –
вітер», як казали у І ст. н.е., чи «Старого пса новим трюкам не навчиш», як скажуть через 20 століть). Так, наприклад, ті самі греки
вважали 35 років вершиною фізичної, психологічної та соціальної
зрілості. Помилковим у стереотипах є їх неправомірне узагальнення: вони приписують риси, в принципі властиві певним віковим
етапам, усім представникам зазначеного віку.
Аналіз сприйняття віку у діахронії неминуче змушує порушити
питання про відмінності у сприйнятті віку в минулому і у наш час, що
дає нагоду проаналізувати й деякі стереотипи – вже не стосовно віку,
а стосовно середньої тривалості життя. Поширений стереотип, що
середня очікувана тривалість життя в добу античності не перевищувала 30 років, хоча ще в Біблії читаємо: «Дні літ наших – у них
сімдесят літ, а при силах – вісімдесят літ, і гордощі їхні – страждання
й марнота» (Пс. 90:10). В середньому люди жили 60-70 років, тобто
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не набагато менше, ніж тепер, хоча якість життя у похилому віці
через недосконалу медицину була набагато гіршою.
Таким чином, уже у перших державах вимальовувалися два
підходи до сприйняття вікового параметра політичного лідера:
один з них заснований на архетипічній складовій іміджу, інший –
на ейджистських стереотипах соціуму. Одній з перших спроб поєднати ці підходи завдячуємо Олександру Македонському, який у
своєму іміджі спирався на архетип Героя та на позитивні стереотипи щодо молодого віку. Великий завойовник першим почав
голитися, за легендою – не бажаючи приховувати жодної риси
свого прекрасного обличчя. Але у поголеного чоловічого обличчя є
й інша перевага – воно виглядає молодшим. Хоча Олександр помер
у неповних 33 роки – для того часу вік досить зрілий – він до
останнього дня зберігав імідж молодого царя, завойовника, напівбога (як відомо, боги не старіють).
У добу еллінізму молодість політичного лідера стає перевагою,
можливо, через військовий характер імперії О.Македонського: адже
тільки порівняно молода людина могла витримати фізичне навантаження далеких походів. Після занепаду республіканської форми
правління в античному світі та затвердження монархії основою
іміджу правителів стає архетип Царя, який має досить широкий
віковий діапазон.
Ця тенденція продовжувалася і в середні віки, при тому, що
повноліття настає значно раніше, ніж в часи античності. У
ранньому середньовіччі віком повноліття були 15 років для юнака
та 12 для дівчини, і з того ж віку вони могли вступати у шлюб [3,
с. 29–40, 77–86, 143–161]. При цьому неповнолітні монархи не
були рідкістю: для середньовічної свідомості значення мало
виключно походження, а не вік. «Піддані бачили в королях сакральних осіб, а значить, чудотворців. Королі Франції та Англії
часто-густо творили дива ще за життя» [4]. На відміну від республік, монархії не мали вікових цензів: визнати королем могли
навіть немовля (напр., Іоанн І Посмертний у Франції (1315)) чи
п’ятирічного хлопчика (Людовік XV (1710–1774)). Звісно, до
досягнення повноліття державою правив регент, але вік ніяк не
позначався на легітимності юного монарха в очах підданих:
регент правив від імені короля.
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Можливо, найвідомішим спростуванням ейджистських стереотипів і одночасно цікавим прикладом використання архетипу Мудрого Старика є імідж 41-го венеціанського дожа Енріко Дандоло
(італ. Enrico Dandolo), який у віці 94 років розгорнув і блискуче
провів операцію із захоплення одвічного конкурента своєї
республіки – Константинополя – руками хрестоносців Четвертого
хрестового походу. На той же архетип та на архетип Жерця
спирався й імідж Папи Римського, що активно брав участь у
політиці – Іоанна ХХІІ (1244–1334), який обійняв папський
престол у віці 72 років.
Якщо у середні віки та Новий час за певних умов і молодість, і
зрілість могли сприйматися позитивними характеристиками політика, то ХІХ ст. після короткої доби наполеонівських війн надає
однозначну перевагу зрілості. С. Цвейг, класик австрійської літератури, зазначав у своїх мемуарах, згадуючи початок ХХ ст.: «Річ
немислима сьогодні: на будь-якому терені молодість була недоліком, а старість – чеснотою. Якщо сьогодні, в нашому зовсім
зневіреному світі, сорокалітні роблять усе, щоб мати вигляд
тридцятилітніх, а шістдесятилітні – сорокалітніх, якщо сьогодні
моложавість, енергійність, активність і самовпевненість задають
тон, то в ту епоху солідності кожний, хто хотів висунутися, мав
використовувати будь-яке маскування, щоб видаватися старшим»
[5, с.57]. Це підтверджував і зовнішній вигляд політичних лідерів:
у нечисленних ще республіках це були бородаті чоловіки у довгих
сюртуках, у монархіях – такі самі бородаті королі та імператори у
військових мундирах. Очевидно, що архетипи Батька та Воїна в
цей період відсунули архетипи Героя і навіть Царя. Зрілість політичного лідера ототожнювалася з суспільною стабільністю, незмінністю буття, аж поки глобальні політичні катаклізми не зруйнували
«старий світ» у прямому й переносному значенні слова.
У міжвоєнний період спостерігалася залежність сприйняття
віку від типу політичного режиму. У численних авторитарних режимах, іміджі політичних лідерів яких спиралися на архетипи
Батька і Воїна, «середній» вік, вік зрілості залишався популярним
(Ф.Франко в Іспанії, А.Салазар в Португалії, Ю. Пілсудський в
Польщі і т.д), тоді як у демократичних державах зароджується –
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поки що на політичному маргінесі – сучасний культ молодості.
Найскладнішою була інтерпретація вікового параметра іміджу
лідерів тоталітарних держав. З одного боку, ці іміджі спиралися на
архетип Героя, як у класичному його розумінні (Б.Муссоліні), так і
у комбінованих варіантах: Герой + Батько (Й.Сталін), Герой +
Жрець (А.Гітлер); з іншої – культ вождя передбачав виведення постаті голови держави з лав смертних істот і фактичне ототожнення
його з надлюдською істотою – надлюдиною чи божеством. Відповідно, якщо архетип Героя передбачав відносно молодий вік, то
божество не повинно мати віку взагалі, так само як не повинно мати дитинства чи юності (промовистими в цьому плані є категорична заборона Сталіним друку книги оповідань про його дитинство
та п’єси М.Булгакова «Батум» – про бурхливу юність революціонера). На офіційних портретах тоталітарних лідерів завжди
зображена людина невизначеного віку у діапазоні від 35 до 55
років, причому якщо модель неминуче змінювалася з роками, то
портрети – ні.
Починаючи з 1960-х у зв’язку із рядом глобальних соціокультурних змін, обговорення яких виходить за межі цієї роботи, спершу
у країнах «першого світу», а потім і за їх межами затверджувався
культ молодості, у тому числі й у політиці. Одночасно архетипічне
підґрунтя іміджів замасковувалося, іміджі, які відкрито апелювали
до певного архетипу, ставали рідкістю. Так, наприклад, однією із
найвідоміших реінкарнацій міфологічного Героя є Че Гевара,
причому його офіційна політична біографія повністю вкладається у
міфологічний наратив: раннє дорослішання, далекі подорожі, великі
подвиги і неминучий фінал – загибель у розквіті сил (39 років).
Оскільки Герой не може старіти, передчасна смерть є єдиною можливістю зберегти його імідж незмінним. Фідель Кастро, який дожив
до глибокої старості, змушений був (хоча й неохоче) корегувати
імідж, залучаючи архетип Батька.
У сучасному світі молодість асоціюється з енергією, поступом, активністю, а також з вродою, силою і здоров’ям. Відповідно,
політики намагаються виглядати молодшими, ніж є насправді, за
допомогою косметичних процедур і пластичної хірургії. І в
постсоціалістичних країнах, і в західних демократіях пластичні
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операції політиків стали звичайним явищем, і хоча самі політики
не афішують технології збереження «вічної молодості», про них
охоче розповідають хірурги.
Як стверджує московський пластичний хірург І. Короткий,
основний ажіотаж у клініках починається перед виборами, а найпопулярніші операції – фейсліфтінг (підтяжка обличчя), блефаропластика (підтяжка повік) і ліпосакція (видалення жиру) живота.
Пластичні операції політики приховують ще ретельніше, ніж стан
здоров’я, хоча професіонал може легко визначити тих, хто користувався допомогою косметологічної медицини. Серед останніх –
Г. Явлінський, В. Матвієнко, В. Путін та ін.; з українських
політиків – Юлія Тимошенко [6]. Західний пластичний хірург
запевняє, що клієнтами його американських колег були у різний
час Хілларі Клінтон, Арнольд Шварцнеггер, віце-президент США
Джо Байден та ін. [7]. Звісно, метою процедур і операцій часто є
не тільки «омолодження», а й збільшення зовнішньої привабливості. Про те, як ретельно відстежують ознаки старіння
політичних лідерів, свідчать публікації на кшталт фоторепортажу
у журналі «Time», присвяченого віковим змінам зовнішності
Барака Обами [8].
Отже, виходячи із викладеного вище, ми можемо зробити такі
висновки. По-перше, як уже зазначалося, сприйняття віку політичного лідера залежить від епохи і типу суспільства. Якщо для
первісного суспільства характерна геронтократія, якщо політики
ХІХ століття намагалися видаватися поважними особами середнього віку, то, починаючи з другої половини ХХ століття, молодість політика – хоча б зовнішня – перетворюється на позитивну
якість. Ейджистські стереотипи як невід’ємна частина масової
свідомості детермінують сприйняття політичного лідера, причому
процеси глобалізації роблять це сприйняття однаковим для населення країн з різними політичними режимами. Так, ще на початку
1980-х рр. населення СРСР негативно сприймало середній вік
членів Політбюро, який дорівнював 70 рокам.
По-друге, непрямий, але сильний вплив на вікові параметри
іміджу накладає архетип, який служить його підґрунтям і апелює
до архаїчних шарів свідомості. У разі невідповідності реального
віку політичного лідера і вікового параметра архетипові дово384
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диться або вдаватися до візуальної корекції реального віку (бороди
й вуса у молодих лідерів ХІХ ст. й пластичні операції сучасників),
або проводити контамінацію архетипів.
Безумовно, у всіх випадках сприйняття вікового параметра
іміджу відбувається з урахуванням гендеру, й аналіз гендерної
специфіки питання міг би стати цікавим напрямом подальших
досліджень.
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Ігор Вдовичин

ДОКТРИНА ПРИРОДНОГО ПРАВА
В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ
20–30-Х РР. ХХ СТ.
У статті аналізується духовно-інтелектуальна інтерпретація українською політичною думкою міжвоєнного періоду
доктрини природних прав людини. Розкривається її зв’язок з
європейською концепцією свободи людини через визнання ваги
культурної традиції у процесі реалізації свободи. Обґрунтовується
неможливість закріплення свободи людини як заперечення соціальної відповідальності. Наголошується на нерозривності зв’язку
особистої активності та інституційних механізмів для забезпечення прав людини.
Ключові слова: свобода людини, культурна традиція, держава, націоналізм, консерватизм.
Vdovychyn I. Doctrine of natural law in Ukrainian political
thought in 20-30s years of 20th century. Spiritual and intellectual
interpretation of the doctrine of natural rights in Ukrainian political
thought of the interwar period is analyzed in the article. Its connection
with the European conception of individual freedom through the
recognition of importance of cultural tradition in the realization of
freedom is revealed. Impossibility of human freedom as negation of the
social responsibility is substantiated. It’s accented on the indissolubility
of connection between individual activity and institutional mechanisms
in support of human rights.
Keywords: human freedom, cultural tradition, state, nationalism,
conservatism.
Початок ХХІ століття підтвердив значущість ідеї природних і
невідчужуваних прав людини та не менш переконливо продемонстрував потребу їх відповідальної реалізації в політичній
практиці. Вагомість проблеми спонукає звернути увагу на досвід
минулого, який зберігає актуальність. Для української історії таким прикладом є інтелектуальні напрацювання державницької
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політичної думки міжвоєнного періоду, для якої поразка Визвольних змагань 1917–1921 рр. стала поштовхом до творення модерних
доктрин державотворення. До цього питання зверталося багато
дослідників (C. Гелей, М. Горєлов, Я. Дашкевич, М. Кармазіна,
Б. Кухта, С. Квіт, О. Зайцев, Ю. Левенець, В. Потульницький), та
основна увага зосереджується на ідеї власне державотворення, у
той час як ціннісний сенс процесу державотворення розкритий
недостатньо.
Трагізм бездержавного становища спонукав українську політичну думку державницького напряму до самокритичних висновків: «Мало великого й непроминаючого приніс він [український
народ. – І. В.] на буйно родючий лан красою залитої землі, що її не
зумів опанувати для себе в цілості. Дух його не доповнив гідно
природи. Розпливне животіння, а не життя, що кидає далеко поза
межі дійсности величні блиски всесвітніх задумів – тліло в лоні
степового простору» [1, c. 114]. Такі слова належать одному з
творців ідеології українського націоналізму Ю. Вассияну. Він, як
багато інших представників націоналістичного погляду, вважав
слушною думку, що цінність держави, врешті-решт, дорівнює цінності індивідів, з яких вона складається. По суті, державу неможливо створити без яскравих постатей, свідомих своїх прав і свобод
і згідних за них боротися. Такі ідеї збігаються із застереженнями
Д. С. Міля, що з маленькими людьми неможливо здійснити нічого
насправді великого і що «машинерія, на вдосконалення якої вона
пожертвувала всім, не може дати Державі абсолютно нічого, бо їй
бракуватиме життєвої сили, що її були вирішили позбутися заради
того, щоб краще працювала вся машина» [10, с. 128]. Загалом, для
українського державотворення була очевидною думка, що застосування права можливе тільки для рівних суб’єктів правовідносин –
вільних людей, а самореалізація свободи відбувається лише завдяки індивідуальним зусиллям особи. Д. Донцов дав таку
характеристику інституційного і ціннісного виміру розуміння
визвольної боротьби: «Литовський Статут, Магдебурзьке Право,
незалежна від світської влади церква (латинсько-римський принцип), церковні братства, козацькі товариства (ідея “лицарства”, що
лежала в їх основі, також чисто європейська), становий конституціоналізм, зрештою, приватна власність – усе це були урядження,
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що виробили з нації європейський тип організованого колективу,
збудованого не на московськім принципі приказу, тільки на
англійсько-европейськім – самоуправи (Selfgovenment). Інституції,
що виробили в нас велику відпорну силу, а в одиницях – активну
психологію борця, що своє найбільш викінчене виявлення знайшла
в Америці» [5, c. 167].
Подібного погляду дотримувався і митрополит А. Шептицький, який виступав символом відмінних від Д. Донцова ідеологічних підходів з багатьох питань: «Христова Церква є від
світської влади независима, себто має право та обов’язок своє
учительське післанство виконувати без огляду на дозвіл чи
заборону світської влади» [15, с. 279]. Забезпечити втілення
цінностей такої громадянської поведінки може людина духовна,
не так за соціальним статусом, як за статусом внутрішньої свободи, достатньої для подолання обмежень, накладених зовнішніми обставинами. Повага до традиції права залишалась однією з
провідних для української консервативної християнської думки:
«Церква може признавати і проголошувати, що несправедливі
закони є неважні» [15, с. 280].
Протягом сторіч латинський Захід був найбіднішим із суспільств, що стали спадкоємцями римського минулого. Такий
погляд поділяє і сучасний американський дослідник Дж. Даймонд:
«Десь до 1450 року Китай у технологічній площині був значно
більш новаторським і передовим, ніж Європа, і навіть переважав
середньовічні ісламські держави» [3, c. 244]. Одначе Захід не
дозволив поглинути себе, він поширив свою релігію та культуру за
колишні римські кордони, в германські і слов’янські землі Північної і Центральної Європи. Він створив нові інститути або пристосував до нових умов давні, що виявилися напрочуд еластичними, в
тому числі й Християнську церкву [8, с. 44]. Це українська
політична думка клерикального напряму не тільки визнавала, а й
розуміла основну причину такого соціального та інтелектуального
поступу – більшу міру свободи особи. «Народи далекого Сходу,
хоч мають старшу культуру від теперішніх християнських народів
Заходу, не посідають так виробленої критики, як християнська. А
корінь оціночного розуміння єсть у католицькій критиці. Вона до
тої міри свобідна, що навіть у середніх віках, в часи великого
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ригору й дисципліни, процвітала в католицизмі дуже буйно й переходила всякі стадії аж до найбільшого розхвилювання» [11, с. 7].
Водночас, українська консервативна інтелектуальна думка
закликала до зваженого застосування свободи – чи це стосується
поведінки надто звільненої від традиції особи, чи недопущення
свавілля влади: «Терпимість супроти існуючих віросповідань є
потрібна, але держава не повинна толерувати прилюдне проголошування й навчання яких-небудь, хоч-би і найгірших, засад і
принципів. Так само держава не повинна й не може підставляти
силу самого факту за правдиве поняття права» [15, с. 281]. Усі ці
роздуми не тільки не суперечать свободі особи, а тотожні ідеям
прихильників ліберальної доктрини свободи людини.
Самореалізувати себе найповнішою мірою може тільки вільна
людина, що прагне втілення свого «Я» в творчому акті, а не в
зовнішній формі, яка шокує консервативного сусіда. Усі ці думки
накладаються на сприйняття дійсності представниками української
політичної думки державницького спрямування, які усвідомлювали
духовну, інтелектуальну, політичну єдність із відповідними загальноєвропейськими процесами і цілеспрямовано докладали зусиль для
модернізації українського суспільства. Ідеологи українського націоналізму наполягали на необхідності набуття особою виразної індивідуальності, самобутності, вбачаючи у цьому втілення свободи як
цінності і водночас – найважливіший чинник здійснення свободи.
Ю. Вассиян послідовно наголошував на першооснові самодіяльності
особи. «Якість витворених вартостей, а не метода чи практичний
спосіб їх досягання, є об’єктивною – щоправда, умовно тільки – мірою для виявлення, наскільки видатною була праця одиниць, інтеґрована в один спільний наслідок» [1, с. 123]. Таким чином, цінність,
а не соціальність, на думку Ю. Вассияна, може бути предметом
людських стремлінь, і вона засадничо залежить від моральних
якостей творчих суб’єктів. У свою чергу, А. Шептицький найрадикальнішим чином, як і належить духовному провідникові, поставив
питання про політичні цінності і засоби їх досягнення, і що не всі
засоби є прийнятними, і що не завжди мета виправдовує засоби. «Бо
ми від літ стверджували і стверджуємо, й не перестанемо повторяти,
що злочин є завжди злочином, що святій справі не можна служити
закривавленими руками. Не перестанемо твердити, що, хто демора389
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лізує молодь, той злочинець і ворог народу» [15, с. 177]. Особа,
звільнена від моральних табу, звільнена і від цінностей свободи, бо
вони накладають величезну кількість обмежень на людину і владу,
обмежуючи їх свавілля, для гарантування особі інструментарію
формування власної ідентичності та реалізації індивідуальності.
Проблема відповідального рішення є надзвичайно вагомою. Людина
доволі часто недостатньо зважено вирішує питання власної долі,
тож тим менш вірогідно, що вона прагне перебрати на себе більш
складні проблеми колективного співжиття. Без набуття людиною не
лише правового статусу громадянина, але й внутрішньої потреби до
самостійного буття, функціонування демократії, яка толерує свободу особи, навряд чи буде надійним. «Можливо, те, що ми бачили,
як мільйони голосували за повну залежність від тирана, змусило
наше покоління зрозуміти, що обирати уряд – не обов’язково
означає гарантувати волю» [2, с. 22].
На небезпеках нерозважливого застосування демократичних
гасел руйнівним для свободи людини способом ще раніше наголошували українські мислителі. Так, С. Томашівський, незважаючи на
певні застереження щодо історичної ролі Б. Хмельницького, підкреслював – він велика людина й один із героїв української історії,
без огляду на його різні хиби, помилки і невдачі; «як ніхто перед
тим і по нім, він умів опанувати розбурхане море українського радикалізму, анархізму, принципіялізму і доктринерства» [14, с. 56].
Українські інтелектуали далекоглядно застерігали від абсолютизації
політичної боротьби як основного інструменту розв’язання політичних проблем та звертали увагу на небезпеку толерування виключно силових методів взаємовідносин між людьми як руйнівного
не тільки для свободи особи, а й для існування людини загалом. «З
людської боротьби сподівались деякі філософи ХІХ в. осягнути
вищий, більше життєздатний людський тип надлюдини. Яке ж було
їх розчарування! По такій техно-війні (із застосуванням сучасних
знарядь вбивства. – І. В.) залишились би хіба найбільші боягузи, що
вміли найбільше втікати й себе укривати, та подібні недобитки,
себто найменш життєздатний елемент» [6, с. 420]. У той же час це не
означає відмову від боротьби, коли порушенні очевидні природні
права людини. Д. Лок виразно задекларував: «Вона [влада. – І. В.] не
може мати іншої мети чи мірила, ніж зберігати членів цього сус390
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пільства, себто зберігати їхнє життя, свободу та власність» [9, c. 222].
Власне, увесь сенс діяльності української державницької традиції –
політичної та інтелектуальної, полягав у захисті природних, невідчужуваних прав людини.
Втрачаючи власну свободу і потрапляючи в залежність від
абсолютної, деспотичної влади, людина тим самим ставить під
загрозу як свою власність, так і свою безпеку і життя. Відповідно,
вона здобуває право захистити свої природні права, навіть шляхом
насильницького опору. А щодо застережень про небезпеку права
на опір свавіллю влади Д. Лок, один із ідеологів концепції природних прав людини, аргументовано відповідає: «Малоймовірно,
щоб один чи кілька потерпілих від наруги зруйнували врядування,
тимчасом як основна маса народу не вважає, що це її стосується.
… Та якщо такі незаконні дії зачіпають інтереси більшості народу
або якщо зловживання владою та утиски торкнулися небагатьох,
але у випадку, коли, з огляду на попередні обставини та наслідки,
здавалося, що небезпека загрожує всім, і якщо всі глибоко переконані, що їхні закони, а з ними і їхні маєтність, свобода та життя
перебувають у небезпеці, а можливо і їхня релігія, – тоді я не знаю,
що їм завадить чинити опір незаконній силі, яку проти них
застосовують» [9, c. 240].
На подібних підходах базувалася і концепція державотворення українського організованого націоналізму. Соціальноекономічною основою націократії визнається приватна власність
(як у виробництві, так і в торгівлі) зі збереженням різних її форм –
державної, кооперативної та індивідуальної: «вона не заперечує
приватну власність, економічну свободу й прагнення господарського зиску. Власність, приватна ініціатива і право на зиск – це
проблеми не лише економічні, але й психологічні. Вони є основними, рушійними силами господарського розвитку. Де ці сили
паралізовані – там вбивається само життя, а на їх місце приходить
бюрократична мертвеччина й лицемірне “ханжество”, що ховає під
брехливою маскою штучно погамовану людську натуру (приклад
комунізму)!» [13, c. 94] Відмова від культури, традиції, історії в
сучасних умовах є найголовнішою небезпекою для свободи, перетворюючи індивіда виключно на споживача, позбавленого ціннісного сенсу буття, власного і цивілізаційного.
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В. Липинський теж вказував на нерозривний зв’язок між суспільним поступом і особистою свободою, на неможливість розвитку суспільства, в якому індивід затиснутий різноманітними
обмеженнями, державним регламентуванням і, тим паче, особистим і політичним безправ’ям. Тому він доволі скептично оцінював
історичні перспективи більшовицької диктатури, незважаючи на її
поверхову силу. Свобода (економічна і політична) могла б надати
певної тривалості новому режиму. «Але їх не може дати абсолютистична комуністична держава, коли хоче істнувати. Існуючи
ж, вона не може примусити народ творити рух, необхідний хоча-би
для розвитку продукції, бо цей рух неможливий без деякої
політичної свободи для «панів», для організаторів продукції. В цім
джерело неминучої загибелі большовицкої (як і всякої иншої
охлократичної) влади» [7, с. 395–396]. Прикладом недоречності
застосування утилітаристської концепції свободи людини, яка
сумнівається у її самостійному ціннісному сенсі, є точка зору
Б. Спінози, який виходить з поняття сили, що, власне, і визначає,
на його думку, межу природного права. «Але, оскільки ми показали, що природне право визначається тільки могутністю кожного,
то, отже … право звичайно, він утримує тільки доти, доки він
зберігатиме цю могуть, здатність здійснювати все, що він хоче»
[12, с. 170–171]. Такий підхід Б. Спінози до свободи людини
фактично її обмежує і навіть заперечує. Особа опиняється в залежності від сили, власної чи чужої. Не заперечуємо вагомості цього
чинника, але його абсолютизація означає повернення людини в
епоху варварства, навіть якщо суспільство технологічно буде постіндустріальним. Б. Спіноза свідомо чи несвідомо не визнає здатності людини до самостійності, тобто до свободи, вважає, що її
поведінка перш за все визначається зовнішніми, механічними
впливами. В той час як українська державницька політична думка,
категорично заперечуючи таке обмеження свободи особи, спрямовувала свої зусилля на формування в людській душі і свідомості
неприйняття рабської моралі, обстоювала прагнення захищати
свою свободу і права. Вона чітко протиставляла себе тоталітарним
та авторитарним режимам, які опанували українські землі, і
відважилася стати на інтелектуальну та політичну боротьбу, майже
безнадійну, через колосальну неспівмірність сил, та завдяки
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такому підходу надавала аргументи вірити у сили людини, у її
можливість і здатність протистояти практично абсолютному нівелюванню та обезособленню. Підтвердивши, що основна сила
людини – у ній самій, так як і її слабкість, вона утверджувала
свободу як цінність і зміст діяльності людини. У той же час тоталітаризм якраз і базується на позбавленні людей потреби самостійно прагнути і діяти та подає таку поведінку як природну. Він
прищеплює інфантилізм, покірність, очікування справедливості
згори. Людська індивідуальність зникає. Зосередженість виключно
на ідеї досягненні максимально справедливого розподілу багатств
– це дорога до тоталітаризму і до зменшення цього багатства, бо
тут основна мета – розподіл, а не творення.
У цьому контексті відомий історик Н. Дейвіс, аналізуючи
наслідки більшовицького соціального експерименту, зауважує:
«Адже зігнано не саму аристократію, а все населення, всі соціальні
класи. Радянський бич зруйнував не тільки привілеї, а й століття
культурного розвитку» [4, с. 1075]. Руйнування ціннісного виміру
свободи, її змісту стало найбільш руйнівним наслідком панування
тоталітарних режимів, підваживши всю попередню культурну еволюцію, і не тільки тих, хто опинився під їх безпосереднім впливом,
але й, опосередковано, усього людства, поставивши під сумнів
щирість будь-яких ідеологій, незалежно від їх гасел, і водночас
переконливо довівши, що можна втілювати найтрагічніші для
людського життя і свідомості експерименти із соціальної інженерії
і зберегти респектабельний образ глибокої теоретичної доктрини,
яку просто «неправильно зрозуміли». Стало очевидним: людина
може бути беззахисною перед нічим не обмеженим втручанням у її
свідомість, соціальне і приватне буття. Та найтрагічнішим наслідком репресій, фізичних і психологічних, став занепад сприйняття
свободи як цінності. Тому українська державницька політична
думка своє основне завдання вбачала в утвердженні свободи як
особистої дії, протистояла руйнуванню ціннісного виміру свободи,
людської індивідуальності, яка не опанована виключно тілесними
потребами та свідома існуванню позаособових ідеалів.
Українська політична думка державницького напряму завдяки
своєму традиціоналістському спрямуванню забезпечувала засвоєння і втілення цінностей свободи особи, її змісту в максимально
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широкому суспільному середовищі через співпоєднання з глибинними культурними, історичними, моральними цінностями, співвідносними з приватним життям людини і практикою особистого
досвіду, водночас долаючи обмеженість індивідуального чуттєвого
досвіду, перетворюючи абстрактні цінності у реальну дію конкретної людини. Зроблені висновки потребують більш конкретних
досліджень щодо особливостей підходів різних ідеологічних
напрямів української політичної думки із зазначеної проблеми.
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Лариса Кочубей

СТРАТЕГІЧНИЙ КУРС АСОЦІАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ
НАУК УКРАЇНИ ― ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ
МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ НАУК
У статті проаналізовано основні засади діяльності Асоціації
політичних наук України та її співпрацю з Міжнародною асоціацією політичної науки. Стаття визначає та наголошує на ролі
у вирішенні спільних завдань політологів за сучасної складної
ситуації в Україні.
Ключові слова: політична наука, асоціація, міжнародна,
Україна, конгрес, взаємодія.
Kochubei L. The strategic course of the Association of Political
Science of Ukraine ― activity in the system of the International
Association of Political Science. The basic principles of the activity of
the Association of Political Sciences of Ukraine and its cooperation
with the International Association of Political Science are analyzed in
the article. The article emphasizes the role of political scientists in
solving common problems under today’s difficult situation in Ukraine.
Keywords: political science, association, international, Ukraine,
the Congress, interaction.
Колективним членом Міжнародної асоціації політичних наук –
IPSA (далі – МАПН) може стати Національна асоціація політичних
наук, мета і завдання якої відповідають принципам і статутним
завданням асоціації та яка має достатню кількість членів, публікацій
і наукових досліджень у галузі політичних наук. Така співпраця
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науковців-політологів є особливо актуальною на сьогодні для
України, адже нинішня надскладна ситуація в нашій державі переконує, що голос науковця має бути почутим політиками, державними
діячами для запобігання війнам, повстанням, громадянським війнам
та сепаратистським рухам.
Одним зі стратегічних напрямів діяльності Асоціації політичних наук України (далі ― АПН України) на сьогодні є продовження ефективної співпраці з МАПН та іншими національними
асоціаціями.
МАПН – міжнародна громадсько-наукова організація.
Утворена у вересні 1949 за ініціативи п’яти національних асоціацій
політичних наук (американської, англійської, канадської, фінської і
французької) під егідою ЮНЕСКО в м. Парижі. МАПН має
консультативний статус при Економічній і Соціальній раді ООН та
ЮНЕСКО, входить до Міжнародної ради соціальних наук.
Метою асоціації є сприяння розвитку і поширенню політичної
науки шляхом налагодження співробітництва вчених різних країн,
стимулювання наукових досліджень у цій галузі в міжнародному
масштабі, організація міжнародних форумів, оприлюднення наукової інформації з політичних питань. МАПН здійснює свою діяльність на основі колективного (національні асоціації), асоційованого
(бібліотеки, дослідницькі центри) та індивідуального членства.
Основними формами діяльності МАПН є організація конгресів
та щорічних засідань круглих столів, надання довідково-інформаційних послуг національним асоціаціям, університетам, бібліотекам.
Cучасні політологічні дослідження потребують вдосконалення теоретичної бази, чому сприяє підготовка та вихід енциклопедичних видань. Так, зокрема, у 2010 р. вийшла «Енциклопедія
політичних наук МАПН» у п’яти томах, а згодом, у 2011 р. та у
2013 р. восьмитомна «Міжнародна енциклопедія політичної
науки». МАПН несе відповідальність за видання вже добре відомої
і політологам України «Міжнародної енциклопедії політології». Це
видання створене за участю вчених з усього світу. Побачила світ
розроблена в співробітництві МАПН з інформацією від провідних
учених з усього світу «Міжнародна політологічна енциклопедія»,
яка забезпечує повне уявлення про всі аспекти політичного життя,
включаючи теоретичні та емпіричні дослідження з усього світу.
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Вона включає в себе порівняльну політологію, теорію пізнання, політичну економію, політичну соціологію і міжнародні відносини.
Процес демократизації залишиться актуальною темою протягом ХХІ ст., і енциклопедія містить детальне висвітлення еволюції
демократії, а також розвитку політичних систем. Читачі також
знайдуть результати теоретичних та емпіричних досліджень з
питань глобальної безпеки, відносин між релігією і державою,
етнополітології.
МАПН підтримує участь жінок у політиці та політології за
різними напрямами, наприклад, через наукові проекти, науководослідні комітети та всесвітні конгреси. Одним з проектів МАПН,
започаткованих ще у 1955 р. Морісом Дюверже, було дослідження
участі жінок у політиці. У 1978 році МАПН доручила підготувати
доповідь про гендер і політику. Згодом було створено спеціальний
підкомітет виконкому, діяльність якого спрямована на підвищення
ролі жінок в асоціації. Керол Пейтмен був першим головою Комітету МАПН у справах жінок, а потім – Морін Ковел (1991–1997 рр.).
У 1998 році підкомітет був перейменований на Комітет зі становища
жінок і різноманітності форм участі (скорочено – Комітет з участі)
під головуванням Ренато Боші. Крім того, МАПН спонсорує три
дослідницькі комітети: Стать, Політика і Політики (RC19); Жінки,
Політика та Країни, що розвиваються (RC07); Стать, Глобалізація і
Демократія (РК-52). Нарешті, в 1995 р. Секретаріат МАПН вирішив
створити систему гендерного моніторингу для відстеження статусу
жінок у своїй організації і в національних асоціаціях. З тих пір головна мета процесу гендерного моніторингу в тому, щоб надати
порівняльні дані про представленість жінок і питань гендерної
рівності серед асоціацій її членів.
Результати опитування презентуються кожні два роки під час
Міжнародних світових конгресів політологів.
Результати поточного опитування 2013 р. будуть представлені
на Всесвітньому конгресі в Монреалі цього року.
Із самого свого заснування МАПН заохочувала жінок брати
більш активну участь у політичному житті, що завжди становило інтерес для асоціації. Залучення жінок до політичного життя та проведення жінками теоретичних та прикладних політологічних досліджень є окремими напрямами діяльності. Починаючи з 1995 р.
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розпочалися моніторингові дослідження рівня залученості жінок до
діяльності асоціацій.
Метою МАПН є залучення жінок та покращення гендерних
показників асоціації. Національним асоціаціям було розіслане повідомлення про проведення міжнародного гендерного моніторингу
2013 року. У січні 2013 р. МАПН провела «Гендерний моніторинг
2013», який включав перелік питань і до АПН України щодо кількості жінок, які обіймають керівні посади в АПН України, щодо
кількості опублікованих ними статей у виданні АПН України.
Також учасники опитування (представники національних асоціацій) мали дати відповідь на питання стратегій залучення жінок до
участі у роботі асоціації, виданні публікацій, а також надавалися
пропозиції заохочувати нагородами наукові дослідження з гендерної тематики. Окремою позицією учасники опитування мали також
надати свої рекомендації щодо форм проведення таких обговорень.
МАПН заохочує національні асоціації та академічні організації подавати різноманітні оголошення, що стосуються політичної
науки, надаючи для цього багато можливостей: веб-сайт, розсилка
новин (in the Newsletter), «Програма заходів МАПН», можливість
повідомити про події безпосередньо під час заходів під егідою
асоціації, пряме листування з членами асоціації (direct emails to
IPSA members), т.зв. «читальний зал», який дає можливість у
режимі он-лайн отримати доступ до документів IPSA.
МАПН розробляє новий веб-сайт, який буде не просто сайтом,
а матиме вихід до соціальних мереж, таких як Фейсбук чи Твіттер,
що даватиме широкі можливості для обміну думками та інформацією.
Також дається можливість кожній національній асоціації мати
свій аккаунт на сайті МАПН, який дозволяє розміщувати свої
матеріали.
На додаток до своїх заходів МАПН запровадила практику
регулярних симпозіумів.
21–22 лютого 2014 р. МАПН організувала міжнародну конференцію в Індії на тему: «Південна Азія в глобальній перспективі:
демократії, прав людини та національного будівництва». У конференції взяли участь 500 політологів з 131 університету Індії і
десяти країн світу. Усього представлено 264 роботи.
398

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

Першу Літню школу, присвячену питанням дослідження методів
соціальних і політичних наук, було проведено у Сінгапурі з 25 червня
по 6 липня 2012 р. Вона була організована МАПН та відділенням
політичної науки в Національному університеті у Сінгапурі.
Успішний досвід проведення першої Літньої школи викликав
необхідність проведення другої Літньої школи з методів наукових
досліджень у галузі суспільних наук, яка відбудеться 18–29 серпня
2014 р. в Анкарі (Туреччина).
МАПН продовжує свої зусилля для підтримки розвитку
політичної науки, пов’язуючи Схід і Захід, Північ і Південь і допомагаючи створенню літніх шкіл з методів дослідження у сфері
соціальних наук у різних частинах світу, включаючи Європу, Латинську Америку, Азію та Африку. Це дасть аспірантам і молодих
фахівцям у сфері соціальних наук унікальну можливість тренуватися під керівництвом провідних фахівців з методів досліджень.
Школа буде сприяти розвитку науково-дослідної мережі та презентації дослідницьких проектів.
Літня школа пропонує шість курсів з кількісних і якісних методів досліджень.
Учасники зможуть обрати один із запропонованих курсів.
Зокрема, будуть представлені:
1. Методи досліджень.
2. Порівняльні дослідження та порівняльні методи.
3. Моделювання.
4. Метод аналізу.
5. Кількісні методи державного політичного аналізу.
6. Інтерв’ю та фокус-групи.
Курси будуть читати провідні професори з Франції, Туреччини, Німеччини, Італії та інших країн.
Щодо конгресів: міжнародні конгреси МАПН проходять
кожні два роки на різних континентах, які покликані єднати національні асоціації так само, як і сторінки авторитетних видань
МАПН.
Оскільки велика увага приділяється гендерному представництву та правам жінок, МАПН заохочує включати жінок до
складу делегацій. У липні 2014 року на 23 Міжнародному конгресі
політологів відбудуться вибори одинадцятого президента МАПН,
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зустрічі президентів та секретарів національних асоціацій, а також
вибори виконавчого комітету. На Міжнародному Конгресі ц.р.
очікується близько 3000 учасників, що може бути рекордом для
Всесвітнього конгресу. Організатори проведення Міжнародного
конгресу наголошують на тому, що одним з основних їх завдань є
підтримка розвитку досліджень у сфері політичних наук у всіх
куточках світу. У цьому зв’язку у МАПН постійно працюють над
тим, щоб забезпечити більше послуг та переваг національним асоціаціям та їх членам. З цією метою на майбутньому конгресі передбачається надання безкоштовної інформації про АПН України, а
також на пільгових засадах видання Програми національних асоціацій та місця на стенді у виставковому залі Міжнародного
конгресу. МАПН завдячує АПН України за постійну підтримку,
дисциплінованість та участь.
Серед новацій – започаткування інтернет-часопису «World Political Science Review» (МАПН є співзасновником) (з січня 2015 р.),
де будуть представлені англійські переклади наукових праць членів МАПН з політичних наук.
АПН України – всеукраїнська громадська організація, головна
мета діяльності якої є створення умов для повноцінного розвитку
та вдосконалення основних засад політичної науки в Україні. Асоціація була заснована 30 липня 1992 р. як професійне об’єднання
політичних аналітиків та інших фахівців у галузі суспільнополітичних досліджень.
На сьогодні асоціація налічує 25 первинних організацій та діє
в 25 регіонах України. До АПН України входять три колективні
члени – Українська академія політичних наук (понад 100 академіків та 50 член-кореспондентів), Асоціація молодих політологів
(близько150 осіб), Всеукраїнська соціологічна служба (50 осіб) і
близько 250 індивідуальних членів – фахівців, які займаються
викладацькою або науковою діяльністю у галузі політичних наук.
У 2007 р. АПН України була прийнята як колективний член до
МАПН.
Регулярно проводяться конгреси асоціації, на яких обговорюються актуальні проблеми розвитку політичних наук:
І Конгрес (14 вересня 2007 р.) «Консолідація українського
суспільства: політичні проблеми і перспективи»;
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ІІ Конгрес (22 травня 2009 р.) «Трансформація влади в сучасній Україні: специфіка, перспективи»;
ІІІ Конгрес (26 листопада 2010 р.) «Політична система
України: моделі влади»;
ІV Конгрес (28 травня 2012 р.) «Політична наука в Україні:
стан та перспективи розвитку»;
V Конгрес (28 березня 2014 р.) «Стратегічний курс України:
політологічний дискурс».
Варто зазначити, що проведення V Конгресу політологів проходило вже без академіка НАН України, президента АПН України,
директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.
І.Ф.Кураса НАН України – Юрія Анатолійовича Левенця, життя
якого передчасно обірвалося 8 жовтня 2013 р.
На V Конгресі політологів 28 березня 2014 р. було обрано
президентом АПН України ― Олега Олексійовича Рафальського та
переобрано новий склад Президії АПНУ у складі 11 осіб, до складу
якої увійшли: перший віце-президент – Микола Іванович
Михальченко (ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України); віце-президент – Юрій Жанович Шайгородський (ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса
НАН України); головний вчений секретар – Лариса Олександрівна
Кочубей (ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України); та члени Президії: Володимир Павлович Горбатенко (Інститут держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України); Ольга Володимирівна Бабкіна
(Нац. педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова); Валерій Миколайович Денисенко (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка); Олександр
Анатолійович Фісун (Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна);
Анатолій Миколайович Круглашов (Чернівецький нац. ун-т
ім. Ю. Федьковича); Андрій Іванович Кудряченко (Ін-т всесвітньої
історії НАН України) та Владислав Олегович Ковалевський
(ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України).
Серед тем, які обговорювалися на V Конгресі політологів, переважали актуальні, в першу чергу для України. Так, зокрема, були
представлені такі доповіді та виступи (всього 18, з них 2 – жінками):
стратегія України в ХХІ ст.; перспективи реалізації концепції
відкритого урядування у розв’язанні загальнонаціональних проблем;
сучасний етап самовизначення України; євроінтеграційний курс
України: влада і опозиція; інформаційний прорив у сучасній
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Україні: принципи стратегії і тактики; Зміни до Конституції України
як необхідність переходу від олігархічної демократії до народної
демократії; демократична політика як імператива сучасного глобального розвитку; державна стратегія формування громадянської ідентичності в Україні; пропагандистський дискурс у сучасному російському фундаменталізмі: вплив на ситуацію в Україні тощо.
Учасники V Конгресу політологів України ухвалили резолюцію
Конгресу, звернення учасників V Конгресу політологів України до
наукової спільноти та заяву щодо інформаційної політики Росії (див.
сайт Інституту політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І. Ф. Кураса НАН України). Зазначені документи також були
надіслані до МАПН, оскільки АПН України регулярно інформує
МАПН про заходи, які відбуваються за сприяння АПН України, в
т.ч. і про наукові конференції, круглі столи, конгреси тощо.
Асоціація регулярно надсилає інформацію про свої наукові
заходи та публікації МАПН, зокрема, про проведення наукових
конференцій та Конгресів політологів тощо.
Політологи України, зокрема члени АПН України, гостро й
миттєво реагують на події, які відбуваються в нашій державі.
Зокрема, у грудні 2013 р. АПН України провела круглий стіл на
тему: «Україна у геостратегічній паузі: реалії, очікування, прогноз». На зібранні науковців, яке проходило в стінах Інституту
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН
України, обговорювалося питання номер один для України на той
період. Це – шлях до Євроінтеграції України, а саме: можливе
підписання 28–29 листопада 2013 р. на Вільнюському саміті
«Східного партнерства» Угоди про Асоціацію та досягнення
прогресу у візовому діалозі з Європейським Союзом. Євросоюзом
було висунуто Києву три необхідні умови: реформування виборчого законодавства, розв’язання проблеми виборчого правосуддя і
продовження реформ у рамках виконання Порядку денного асоціації, умова про звільнення лідера політичної опозиції Юлії
Тимошенко. Головою попереднього уряду Миколою Азаровим
було зазначено, що Євроінтеграційний процес України «тимчасово
призупинено», приводом для чого були названі економічні ускладнення, що можуть виникнути в Україні у разі підписання нею
Угоди про Асоціацію. До останнього дня суспільство було непоін402
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формованим щодо намірів влади і навіть під час приїзду Президента Януковича до Вільнюса ще зберігалася певна інтрига.
Як стало зрозуміло згодом, Євроїнтеграція припинена через
різку зміну геостратегічної орієнтації України на користь Митного
союзу. Розчарування через невиправдане очікування викликало
гостре незадоволення значної частини населення діями влади і вивело на вулиці людей всієї країни. Авангардом і рушійною силою
протестувальників стала студентська молодь, яка відчула себе
ошуканою та позбавленою майбутнього.
Силовий, кривавий розгін Майдану у Києві, який стався 30
листопада 2013 р. під приводом влаштування новорічної ялинки,
кардинально змінив ситуацію та вивів на вулиці вже батьків та
дідів, стурбованих долею свої дітей і онуків. Абсурдна повторна
спроба розігнати Майдан призвела до зворотного ефекту – на
Народне віче, скликане представниками громадянського суспільства і опозиції, вийшли сотні тисяч людей не тільки з вимогою
покарання винних, але й відправити у відставку корумпований
уряд із негайними перевиборами Президента і Парламенту. Серед
вимог Майдану було також висловлене рішуче попередження Президентові проти спроб вступу України до Митного союзу. Відмова
влади виконати вимоги Майдану призвела до радикалізації
настроїв, загострення конфлікту і посилення кризи довіри між
владою і значною частиною суспільства.
Досить важливим для України було те, що науковці-політологи були і є попереду політичних подій: був даний аналіз та прогноз того, що відбувається в країні. Політологи ще у середині грудня минулого року наголошували на тому, що у нас відбувається не
лише Європейська революція, а й антиімперіалістична, адже євроінтеграційні процеси покликані захистити Україну від економічного і політичного тиску Росії, мета якої повернути її під свій
вплив шляхом приєднання до Митного союзу. Як показує нинішня
ситуація – не лише до Митного союзу, а й приєднання АР Крим,
дестабілізація на Сході країни.
Учасники круглого столу категорично відкинули і вважають
абсолютно неприйнятними підготовку та реалізацію різного роду
сепаратистських сценаріїв як можливих шляхів врегулювання політичної кризи в Україні та її цивілізаційного вибору.
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Учасники конгресів політологів України у своїх резолюціях
постійно наголошували на пріоритетності подальших наукових
досліджень трансформації політичної системи України, аналізу
можливих моделей влади, оптимізації діяльності політичних інститутів, дослідження сучасних політичних процесів та на тому,
що це не є можливим без тісної співпраці зі світовим науковим
товариством.
Отже, серед наступних форматів проведення конгресів політологів України передбачається проведення пленарних, тематичних та спеціальних засідань, круглих столів, лекцій провідних
зарубіжних та вітчизняних політологів, дебатів, презентацій,
робочих зустрічей представників регіональних осередків та
проектних груп тощо.
Передбачається більш посилена увага до експертної оцінки як
заявлених доповідей та виступів, так і до поданих статей до матеріалів конгресу. Основними критеріями залишатимуться – професіоналізм, наукова значущість та новизна. Але головним залишається
те, що стратегічний курс Асоціації політичних наук України незмінний та спрямований на співпрацю з Міжнародною асоціацією
політичної науки.
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РЕЗОЛЮЦІЯ
V КОНГРЕСУ ПОЛІТОЛОГІВ УКРАЇНИ
«СТРАТЕГІЧНИЙ КУРС УКРАЇНИ:
ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС»
Заслухавши та обговоривши наукові доповіді з актуальних
проблем сучасного стану та перспектив державно-політичного
розвитку, учасники Конгресу:
– відзначають стрімкий розвиток громадянського суспільства
в Україні, його позитивний вплив на суспільно-політичні процеси,
а також посилення ролі громадськості у відстоюванні інтересів
держави та суспільства; водночас
– висловлюють занепокоєння відсутністю чіткої, зрозумілої і
несуперечливої стратегії суспільно-політичного розвитку країни,
ступенем обґрунтованості й ефективності заходів, спрямованих на
стабілізацію ситуації та започаткування позитивної динаміки
розвитку держави та суспільства;
– відзначають наявність і, почасти, – наростання тенденцій
поглиблення ціннісних розколів у суспільстві, що унеможливлюють подолання гострої політичної й економічної кризи;
– висловлюють занепокоєння низькою ефективністю діяльності політичних інститутів, що зумовлює брак достатнього рівня
довіри громадян, який є необхідним для реалізації нагальних
суспільно-політичних змін;
– наголошують на необхідності розробки та реалізації комплексу політичних, економічних, соціальних і соціокультурних
трансформацій задля консолідації українського суспільства, подолання ціннісних суперечностей і соціального розшарування.
Учасники Конгресу вважають за необхідне і доцільне:
1. Підтримати, проголошений владою України, курс на
євроінтеграцію, внутрішньополітичну, фінансово-економічну
та соціокультурну стабілізацію, а також – створення умов для
консолідації українського суспільства та подолання кризового
стану, реалізації необхідних заходів соціально-економічного
характеру.
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2. Привернути особливу увагу політичного керівництва
України, Національної академії наук України, Міністерства
освіти та науки України та інших центральних органів виконавчої влади до необхідності всебічного розвитку політичної
освіти та культури в Україні як передумови формування відкритого, дієвого й ефективного громадянського суспільства. У
зв’язку з цим пропонуємо МОН України розглянути доцільність запровадження обов’язкових програм і курсів з політології, основ держави і права в усіх навчальних закладах
України, всіляко підтримувати заходи, спрямовані на формування політичної культури та патріотизму.
3. Закликати науковців, працівників освітньої сфери, активістів просвітницьких організацій, усіх, кому не байдужий сучасний
стан і майбутнє України, зайняти чітку патріотичну позицію, використати свої знання, свій авторитет та експертний потенціал
задля подолання існуючих проблем, суспільно-політичного й економічного розвитку держави.
4. Органам влади розробити і впровадити ефективну
систему моніторингу інформаційного простору України, що є
передумовою вироблення адекватного впливу на процес
формування ціннісно-смислових установок суспільства. Адже
саме в межах цього простору, здебільшого, відбуваються процеси маніпуляції свідомістю, посилення агресивності, загострення політичного й міжетнічного протистояння, руйнування
національної свідомості з боку наших недругів. У цьому
контексті важливим є об’єднання зусиль і координація дій вітчизняних науковців і практиків у галузі інформаційного виробництва.
5. Зазначити – ситуація, що склалася, виявила ненадійність
окремих зовнішньополітичних партнерів України, їхню неготовність діяти відповідно до декларативних заяв і міжнародних
угод. Ця ситуація зумовлює необхідність розвитку зовнішньоекономічного та мінарордно-політичного співробітництва саме з
тими державами та міжнародними організаціями, котрі заявили
про неоднозначну підтримку територіальної цілісності та
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суверенітету України в умовах військово-політичної агресії
Російської Федерації.
У роботі V Конгресу політологів України, який відбувся
28 березня 2014 року, взяли участь провідні вчені – фахівці
соціогуманітарних наук, члени Асоціації політичних наук України,
Української академії політичних наук, представники наукової
громадськості з усіх регіонів України.
Резолюція Конгресу ухвалена одноголосно.
За дорученням учасників зібрання:
М. І. Михальченко,
заступник голови оргкомітету
V Конгресу політологів України,
член-кореспондент НАН України,
почесний президент Української
академії політичних наук
28 березня 2014 р.
м. Київ
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ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
Андрійчук Тетяна Сергіївна – завідувач сектору Секретаріату Кабінету Міністрів України
Бабка Володимир Леонідович – аспірант кафедри історії
України та політології Ніжинського державного університету імені
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