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ІДЕНТИЧНОСТІ, ЦІННОСТІ 

ТА СТЕРЕОТИПИ В КОНТЕКСТІ 
ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 
Тетяна Бевз 

 
СИМВОЛІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ  
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  

В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

У статті досліджено механізми символічної репрезентації 
громадянської ідентичності. Показано ставлення українців до 
державних символів – Державного прапора України, Державного 
Гімну, які стали для громадян України символом належності до 
території України, до громадян і патріотів України, а також 
символом української громадянської позиції. 

Ключові слова: символічна репрезентація, громадяни, грома-
дянська ідентичність, Україна. 

Tetyana Bevz. Symbolic representation of civil identity 
transitional society.   

The mechanisms of symbolic representation of civil identity are 
researched in the article. Showing attitude Ukrainians to the state 
symbols – the flag of Ukraine, the National Anthem, which became a 
symbol for the citizens of Ukraine belonging to the territory of Ukraine, 
for the citizens and patriots of Ukraine, and also it became a symbol of 
Ukrainian citizenship. 

Key words: symbolic representation, citizens, civil identity, Ukraine. 
 
Для формування громадянської ідентичності важливу роль 

відіграють: система цінностей, інформаційно-політичне поле, 
способи життя громад, символи та символічна репрезентація. 
Через символи за допомогою процесів ідентифікації згуртову-
ються громадяни і спрямовується їхня діяльність на спільні цілі. 
Одним із початків формування нової ідентичності можна вважати 
очищення від атрибутів радянської доби символічного простору, 
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насамперед, демонтаж пам’ятників Леніну, який тривав понад 
двадцять років. З іншого боку, символічне поле наповнювалося 
національною символікою (жовто-блакитний прапор, тризуб), 
відроджувалася традиційна українська топоніміка, українські 
державні свята і найбільш знакове – День Соборності (21 січня 
1990 р. відбулася символічна акція всеукраїнського масштабу – 
«Живий ланцюг», який з’єднав Київ і Львів), утверджувалася 
національна символіка. 

В. Скуратівський слушно зазначав, що «яскраве українське 
вишивання стає справжнім українським знаком, не стільки 
політичним, скільки загальногромадянським, знаком українського 
типу» [1]. У 2004 р. вишиванка знову вийшла за межі етно-
фестивалів та музейних експозицій і набула політичного звучання, 
стала виявом громадянської позиції [2]. «Національний одяг 
сьогодні є ознакою суспільства, що бореться, країни, в якій триває 
національно-визвольна боротьба» [2]. 

У великій кількості національна символіка використовувалася 
під час «Євро – 2012». У дні проведення матчів своєї збірної кожен 
уболівальник намагався продемонструвати, до якої нації він 
належить. Футбольний патріотизм вважають відповіддю на 
космополітичність Європи [2]. 

Символічна репрезентація національної символіки проявля-
лася по-різному і, зазвичай, надзвичайно несподіваним чином. 
Так, наприклад, власник Інтернет-магазину «Патріот», відкри-
ваючи 1 липня 2012 р. свій сайт, написав дуже глибокі 
патріотичні слова: «Патріот» – не тільки комерційний проект, це 
проект, у який вкладена часточка моєї душі, це моя скромна 
спроба згуртувати людей, об’єднати українців довкола 
національної ідеї, прагнення показати, що нашою країною можна 
і потрібно пишатися, що нам є за що її любити» [3]. Ці слова у 
соціальних мережах змогли прочитати тисячі українців і замисли-
тися над тим, що «у своїй більшості ми не любимо і не бережемо 
нашу рідну землю, нашу державу. Тому все, що ми маємо на 
сьогодні: наша влада, наш економічний стан, екологія і т.п. – усе 
це результат нашої нелюбові… Ми самі все це створили, самі 
допустили» [3]. І далі власник Інтернет-магазину чітко окреслив 
не лише свою громадянську позицію, свою громадянську ідентич-
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ність, а й ідентичність усіх громадян України: «Ми, нарешті, 
повинні зрозуміти, що нас почнуть поважати і з нами почнуть 
рахуватися тільки тоді, коли ми самі будемо поважати себе, 
свою країну, коли ми будемо любити свій народ, свою землю, 
свою Україну…» [3]. Варто наголосити, що «Патріот» робив і 
надалі робить свій посильний внесок у пробудження гордості за 
свій народ і в формування впевненості у тому, що разом 
громадяни України зможуть усе. 

Майдан осені 2013 р. – зими 2014 р. став цьому яскравим 
підтвердженням. Громадяни різними способами намагалися 
продемонструвати свою громадянську позицію. Під час зібрання в 
Одесі після розгрому Майдану в Києві одесити, солідаризуючись з 
усією Україною, продемонстрували свою громадянську ідентич-
ність, розгорнули численні плакати, головним серед яких був 
великий банер із портретом Тараса Шевченка і словами його 
заповіту: «Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте. І вражою 
злою кров’ю Волю окропіте». На інших плакатах були написи: 
«Азаров, Янукович – нари будуть поруч», «Партія регіонів будує 
нову руїну», «Хто відповість за побиття студентів?», «Беркут» та 
«тітушки» – лице чинної влади». А дві найбільш юні учасниці 
пікету прийшли з власноруч виготовленим плакатом, на ньому 
дівчата, захищаючи своє майбутнє, висловили власну думку про 
Януковича: «Україну обікрав, на дітей руку підняв, шлях в Європу 
відібрав» [4]. 

Символом Майдану був і церковний дзвін. Дзвін зазвучав у 
відповідь на спробу силового придушення громадянського протесту 
вночі 30 листопада на Майдані в Києві та вранці на Хрещатику. 
Лютеранська кірха в Одесі підтримала Євромайдан церковним 
дзвоном. У той же час об’єднання християнських церков «Прими-
рення» на своєму офіційному сайті закликало всі церкви України 
приєднатися до ініціативи одеських лютеран «і бити … у всі дзвони 
з усіх соборів і церков» [5]. 

Символічною репрезентацією України і подій, які відбувалися, 
починаючи з кінця 2013 р., стали слова: «Єдина Країна. Единая 
Страна». Ініціаторами встановлення на сайті або порталі банера – 
прапора України з написом «Єдина Країна. Единая Страна» стала 
група молодих людей, які позиціонували себе таким чином: «Ми 
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просто громадяни України, які не байдужі до долі своєї 
Батьківщини» [6]. 2 березня 2014 р. найвпливовіші медіагрупи 
України – InterMediaGroup, StarlightMedia, «1+1 Media», «Медіа 
Група Україна» і 5-й канал об’єдналися для реалізації спільного 
проекту, спрямованого на збереження єдності країни, адже «у нас 
одна країна і загальні цінності, які нас об’єднують. Нам не 
потрібно нічого ділити» [7]. Національні канали України почали 
виходити в ефірі з єдиним для всіх логотипом – прапором України 
і написом: «Єдина Країна. Единая Страна». Коментуючи появу 
банера, наголошувалося: «Потрібна довгострокова, гнучка і сис-
темна політика інтеграції українського суспільства, спрямована на 
поступове формування спільної громадянської ідентичності [8]. 
Федерація роботодавців медійної галузі України (ФРМГ) підтри-
мала започаткований загальнонаціональними українськими теле-
каналами проект «Єдина Країна. Единая Страна» та запропонувала 
приєднатися до нього редакціям друкованих медіа, інтернет-ЗМІ та 
користувачам соціальних мереж [9]. У межах Всеукраїнського 
марафону «Україна Єдина. Страна Одна» відомі публічні люди, 
громадські діячі, співаки, актори, комерційні та громадські 
організації, а також прості українці записували звернення, у яких 
закликали широку громадськість до єднання, взаєморозуміння і 
миру [10]. Таких звернень було сотні. Громадяни України, 
представники різних національностей закликали до єдності країни, 
виявляючи громадянську позицію і формуючи свою громадянську 
ідентичність. Зокрема, співак львів’янин, українець С. Вакарчук 
наголошував: «Ми повинні бути єдині, ми одна країна. Поки ми 
разом, ми непереможні» [10]. Актор одесит, єврей Б. Барський 
стверджував: «Я народився в Одесі і пишаюся тим, що живу в 
Україні. Мої друзі живуть і на Заході, і на Сході України. Вони 
різні: є росіяни, українці, татари, вірмени. Нам ділити нічого. Ми 
єдина країна» [10]. 

Частиною всеукраїнського марафону єдності, ініційованого 
каналом «1+1», став безкоштовний додаток «Єдина Україна» – 
голос «Єдиної України в твоєму смартфоні!». Головна мета цього 
додатку – демонстрація справжніх цінностей, які так важливі для 
кожного громадянина України. Творці проекту виступили проти 
агресії і провокацій; дезінформації та маніпуляцій в інформацій-



0  

 8 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 6(74) 

ному просторі. Водночас стверджувалося, що вони не підтримують 
владу і дії будь-якої держави, однак – «Ми за Єдину Україну!» [11]. 

По всій країні відбувалися заходи, наповнені символічною 
репрезентацією «Єдина Країна. Единая Страна» і спрямовані на 
підтримку єдності України. Багато, у цьому плані, було здійснено 
заходів різноманітними телевізійними канали, адже саме завдяки 
комунікаційній складовій відбувається формування громадянської 
ідентичності. Так, 13 березня на західноукраїнському телеканалі 
ZIK тривав телеміст Львів–Донецьк «Единая Страна. Єдина 
Країна», організований спільно із телеканалом «Донбас». Полі-
тики, державні діячі, експерти та історики намагалися відповісти 
на питання: як зберегти державу у її сучасних кордонах? Що 
об’єднувало і об’єднує український народ, незалежно від політич-
них поглядів? Як не програти інформаційну війну Росії? [12]. 

Протистояння «Євромайдан – Влада» почало ще наприкінці 
лютого переростати в інший формат «Україна – Росія». З’явився 
«ворог», який претендував на українську територію, перш за все 
на Крим. Своєрідною відповіддю пропаганді Кремля в Одесі став 
10-тисячний мітинг протесту одеситів проти вторгнення в 
Україну російських військ, що відбувся 2 березня. В Одесі теле-
марафон пройшов 18 березня 2014 р. під назвою: «Єдина Країна. 
Единая Страна» на «Первом городском» [13]. 

Представники засобів масової інформації міста Горлівка 
звернулися до жителів Донбасу і України із закликом припинити 
ділити Україну. За їх переконанням, «Україна – єдина, суверенна і 
незалежна країна». Редактор «Горлівського медіа-порталу» Р. Ко-
сенко зазначив: «Не дайте себе залякати, змусити думати чужі дум-
ки, що спрямовані на знищення нашого народу. Ми єдина країна, у 
нас єдина мета, і ми повинні бути разом» [14]. Справжній патріо-
тизм продемонстрували рок-тріо FONTALIZA (м. Горлівка) і інді-
рок-група SINOPTIK (м. Донецьк) [15] на концерті з символічною 
назвою «Єдина Країна – Единая Страна» 21 березня.  

 Свою підтримку ідеї єдності країни громадяни виявляли по-
різному, використовуючи при цьому символічний простір і сим-
волічні цінності… Так, у Дніпропетровську з’явився трамвай з 
написом «Єдина Країна. Единая Страна», який курсує маршрутом 
«Дніпропетровський національний університет залізничного 



 

 9 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

транспорту – залізничний вокзал» [16]. 18–19 квітня 2014 р. у 
Миколаєві відбулося ралі «Єдина Країна. Единая Страна» на кубок 
«Лиманов» [17]. Дніпропетровський спортивний туристичний 
вітрильний яхт-клуб «СЛАВУТИЧ» за підтримки велосипедистів 
міста Дніпропетровська провів спільну акцію «Єдина Країна» у 
межах Всеукраїнського патріотичного руху «Єдина Країна – 
Единая Страна». Девізом акції було: «Ми єдина країна... Ми єдина 
Україна! Ніхто і ніколи не зможе нас розділити!!!» [18]. 

Через слово, українську пісню й танок висловили своє 
ставлення до подій, які відбувалися в країні упродовж листопада 
2013 року – березня 2014 року, учасники громадянської акції 
«Єдина Країна – Единая Страна» міста Нова Каховка [19]. 
Патріотичну атмосферу підсилювала національна символіка: перед 
сценою активісти тримали великий Державний прапор України, а 
довкола майоріли менші прапори й зовсім маленькі, а також сині 
та жовті кульки і транспаранти з надписами: «Я люблю Україну», 
«Вера, надежда, любовь, Украина!». 

Миколаїв також приєднався до Всеукраїнської акції «Ланцюг 
Єднання», метою якої було ще раз показати, що Україна єдина й 
хоче миру. Взявшись за руки, співаючи пісень та йдучи вулицями, 
усвідомлювали, що нарешті все змінюється: «паради – не пережи-
ток минулого, не формальність, а свято! Свято єднання, свято 
вияву любові до своєї Батьківщини, свого народу. Старі речі почали 
набувати нового змісту. У людей з’явилася нова мотивація, нова 
ідея таких зібрань – Україна! [20]. 

Під час Маршу вишиванок усе більше й більше миколаївців 
починали усвідомлювати себе українцями. Якщо в 2013 р. марш 
залучив близько 30 учасників, то у травні 2014 р. більше тисячі 
людей взяли участь у марші вишиванок і розгортанні найбільшого 
у світі прапора України, а на День Незалежності зібралося вже 
понад 5 тисяч громадян! [20]. 

Активними учасниками усіх заходів завжди була молодь, 
студенти, школярі. У межах Всеукраїнського марафону «Україна 
єдина. Страна одна» студенти Університетського коледжу 
Київського університету імені Бориса Грінченка приєдналися до 
боротьби за право висловити свою громадянську позицію, 
намалювавши велику кількість картин на українську патріотичну 
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тематику і влаштувавши виставку. Майбутні художники й дизай-
нери мотивували свою громадянську позицію таким чином: «По-
дії сьогодення змушують кожного з нас бути не байдужими до 
подальшої долі нашої держави. Усі ми можемо бути різними – в 
релігійних поглядах, уподобаннях, належати до різних націона-
льностей. Проте всі ми, незалежно від того, якою мовою 
говоримо, є громадянами України, а отже, маємо бути вірними 
патріотами своєї держави» [21]. 

Ідею, що ми – громадяни єдиної країни, досить вдало 
реалізувала Укрпошта, випустивши художній маркований конверт 
«Україна – єдина країна / единая страна» [22]. Ідея єдності набула 
свого втілення навіть у солодощах. Цукерки в обгортці кольорів 
національного прапора з написом «Єдина Країна. Единая Страна» 
почала випускати «Компанія «Лукас» м. Кременчука, висловлю-
ючи таким чином свою підтримку єднанню країни [23]. У 
рівненських кафе з’явився цукор з надписом «Єдина Країна. 
Единая Страна» на тлі прапора України [24].  

Активісти з Одеси, Дніпропетровська та Києва у травні 2014 
року розпочали масштабний всеукраїнський флешмоб «Встанови 
прапор України». Ініціатори акції запропонували всім небайдужим 
встановити українські прапори на високих будівлях свого міста, а 
фото прапора розмістити на окремому сайті. Флешмоб дістав 
підтримку не лише в Україні, а й за її межами, зокрема, Будапешті, 
Амстердамі [25]. 

Справжнім оберегом для українських військових став синьо-
жовтий стяг. Так, ще у червні бійці кременчуцького батальйону 
Нацгвардії повернулися зі Слов’янська і привезли з собою великий 
український прапор, на якому свої написи та побажання залишили 
солдати із різних регіонів України [25]. Таких прикладів було 
чимало. 

На День Незалежності в національному стилі були прикра-
шені центральні вулиці українських міст. Жовто-блакитний колір 
домінував у всьому: будинках, офісах, мостах, автомобілях, гро-
мадському транспорті, одязі, прикрасах, букетах, тортах. Значки, 
прапори, стрічки, прикраси, одяг та біжутерія з національною 
символікою, аксесуари з елементами вишивки, українські мотиви 
в зачісках та манікюрі ставали символами нової України. Навіть 



 

 11 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

найбільшу висотку у Москві (символічно – саме в День 
Незалежності) розфарбували в жовто-блакитний колір. Президент 
високо оцінив «зворушливий рух» з перефарбування мостів у 
жовто-блакитний колір, а також моду на українську символіку в 
нашій державі [26]. Заголовки статей у різноманітних виданнях: 
«Мода на все українське», «Мода на Україну» стимулюють 
продажі на ринках Європи, «Мода на патріотизм: у Дніпро-
петровську печуть національні пряники і замовляють синьо-
жовтий манікюр», «У США мода на Україну: американці висту-
пають в ефірі із нашою символікою» та інші підтверджували 
патріотизм і громадянську ідентичність, адже «сьогодні 
українське – це найпопулярніший тренд, за допомогою якого 
люди висловлюють свою любов до України і прагнуть зарядити 
патріотизмом усіх оточуючих» [27]. 

У Дніпропетровську роздавали українські прапори, які 
громадяни вивішували на балконах і вікнах своїх квартир, пекли 
національні пряники і замовляли синьо-жовтий манікюр. На Буко-
вині поширилася мода на національну символіку. У двокольорі – 
автомобілі, балкони, дитячі майданчики та навіть манікюр. 
Містяни зізнаються: таким способом пропагують патріотичний 
слоган «Я – українець!» [28]. 

Виготовляли і продавали українські каски зі символікою 
країни – тризубом, гербом, мальовничими квітами петриківського 
розпису і навіть українськими хатинками, оспіваними в поезіях 
Кобзаря [29]. Символічний простір набував все більше українсь-
кого звучання. І це, звичайно, досить яскраво проявилося в музиці. 
Для усвідомлення своєї українськості і громадянської ідентичності 
українці створили музичний проект «Дай нам Боже», який зібрав 
співаків та музикантів з різних куточків України та світу, зокрема, 
з Нью-Йорка, Баку, Єревана, Бійська, Батумі, Мінська. Основним 
маркером було гасло: «Лиш добро врятує нас, дай нам Боже»[30]. 

Символічна репрезентація конструктів громадянської ідентич-
ності виявлялася у творчості як непрофесіоналів, так і професіоналів. 
Так, творчий підхід застосували одеські активісти «Евромайдану», 
зафарбувавши частину рекламного банера, розміщеного колишнім 
депутатом міськради В. Чорним, що містив фразу «Одеса – Україна 
по-русски», залишивши частину слогана «Одеса – Україна» [31].  
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А в Мистецькому Арсеналі журнал «Фокус» презентував арт-
проект «Батьківщина», у якому українські художники ділилися 
своїм баченням сьогодення і майбутнього України. У проекті взяли 
участь 35 авторів, які представили 50 робіт. Умовно виставка 
поділена на три частини: «Батьківщина. Справжнє», «Батьківщина. 
Сьогодні» і «Батьківщина. Завтра». У проекті «Батьківщина. 
Сьогодні» художники і скульптори намагалися дати відповіді на 
питання, що стало для українців найбільш актуальним, – чим є 
сьогодні Батьківщина для кожного з нас. Що змушує виходити на 
барикади за ту чи іншу ідею, брати зброю, захищаючи свій дім, і все 
частіше і частіше вимовляти слова гімну в ті миті, коли більше вже 
нема на що сподіватися [32]. Художник А. Волокітін слушно 
визначив: Люди – це головна складова поняття «Батьківщина» [32]. 

Водночас, варто зазначити, що вітчизняна культура опинилася 
в координатах «іншої реальності». Почала формуватися умовно 
нова «модель» української культури. Активні благодійні акції на 
підтримку української армії, фронтові концерти, тематичні арт-
проекти, пошук нових творчих форм і нових ритмів, співзвучних 
часу – усе це свідчення того, як кристалізується так звана 
«мобілізаційна модель» культури [33].  

Ініціатором концертного туру «Підтримаємо своїх» стала 
Компанія «Євромедіа». Тур здійснювався за підтримки Міністерства 
культури України, Міністерства оборони України, Міністерства 
внутрішніх справ України та Генерального штабу Збройних сил 
України. Упродовж декількох місяців артисти побували у військо-
вих госпіталях, гарнізонах та військових частинах у кількох 
областях України. У концертах взяли участь Марія Яремчук, Маша 
Собко, Марія Бурмака, Олег Скрипка, Юлія Лорд, Руслана, гурти 
«ТаРута», «ОтВінта», «MadHeads» та багато інших [33]. 

У липні кінотеатр «Кінопанорама» ініціював проект «Допо-
можи українській армії», а вже на початку вересня у межах своїх 
громадянських ініціатив запустив спеціальну програму демонстра-
ції українських фільмів, отримані кошти з якої пішли на підтримку 
режисера О. Сенцова, ув’язненого в російській тюрмі. 

Новий сезон для Молодого театру відзначився стартом 
проекту «Оборона України» спільно з Міжнародним благодійним 
фондом «Центр соціальних проектів майбутнього». У приміщенні 
театру було встановлено спеціальні бокси. І кожен глядач, який 
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приходив на спектаклі, міг зробити посильні внески, спрямовані на 
потреби АТО. Організатори акції стверджували: «Хочеться, щоб 
театр не тільки «лікував душі» своїми найкращими спектаклями, 
хочеться, щоб сам театр у сучасній Україні став дійовою громад-
ською інституцією, котра реально впливає на суспільні й 
соціально-політичні процеси» [34]. Визначалося, що патріотизм 
Молодого театру – це молода режисура і молоді вітчизняні автори 
в репертуарній афіші, це постійний актуальний діалог із молодим 
глядачем, що чекає від театру виняткової чесності, відкритості, 
емоційності, чуттєвості та шляхетності [35]. І, власне, таким 
способом сприяв формуванню громадянської ідентичності. 

Голова Одеської обласної ради напередодні виборів у Криму 
оголосив про початок діяльності в Криму проукраїнського 
артпідпілля. Напередодні лжевиборів зробили першу акцію. 
Головна магістраль Криму стала жовто-блакитною [36]. Протесту-
ючи проти «російських виборів» в окупованому Криму, патріоти 
України висловлювали свою громадянську позицію на бюлетенях: 
«Слава Украине!», «Путин, верни Крым на место», «Крым – 
Украина» [37]. Меджліс кримських татарів і низка кримсько-
татарських організацій закликали співвітчизників до бойкоту 
підготовки та проведення виборів в умовах окупації Криму (явка 
кримських татарів у різних регіонах півострова на виборах не 
перевищила 10–15 %). Свою громадянську позицію вони висло-
вили таким чином: «Якщо майже весь світ не визнає Крим тери-
торією Російської Федерації, про які вибори може йти мова?»; 
«Кримські татари – це ж не громада, це – народ. А в будь-якого 
народу мають бути різні думки, це – нормально»; «Вірю, що 
Україна прийде і справедливість переможе» [38]. 

Механізмом символічної репрезентації громадянської ідентич-
ності став Гімн України у період осені 2013 р. – зими – весни – літа 
– осені 2014 рр. Молоді відважні курсанти-нахімовці в умовах 
російської окупації виконали Гімн України. В Ялті (Крим) 
випускники на останньому дзвонику заспівали Гімн України під 
музику російського гімну «Славься Отечество» (у перші секунди 
учні розгубилися і мовчали, однак швидко зорієнтувалися і 
дружно, приклавши руки до серця, почали співати Національний 
гімн України). Окрім того, у хлопців і дівчат були пов’язані шийні 
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хустки кольорів українського прапора. Співробітники посольства 
Сполучених Штатів Америки у Києві привітали українців з Днем 
Незалежності, продекламувавши рядки українського Гімну 
сімнадцятьма мовами. Найбільш масове виконання Гімну України 
у вишиванках з синьо-жовтою атрибутикою зафіксували 23 серпня 
2014 р. у Золочеві. Його виконало 2880 осіб. У Львові на стадіоні 
«Львів-Арена» 24 серпня 40 тисяч прихильників групи «Океан 
Ельзи» разом з лідером гурту С. Вакарчуком виконали Гімн 
України. У московському аеропорту «Шереметьєво» 9 вересня 
2014 року близько двох десятків українських журналістів у 
вишиванках і з українським прапором заспівали Гімн України і у 
кінці вигукували «Слава Україні!», «Героям слава!». 2452 дітей у 
вишиванках та футболках синьо-жовтих кольорів на День міста в 
Херсоні одночасно виконали Гімн України.  

 Під час громадянського протесту 2013–2014 рр. та в період 
Революції Гідності 2014 р. поширилися в Україні двоє гасел: 
«Слава нації! – Смерть ворогам!» і «Слава Україні! – Героям 
слава!». Офіційним стало друге, оскільки підсвідомо український 
народ відчув його більш сильний інтеграційний потенціал, і 
головне, воно позитивне: у нації є вороги, а у України – герої [39]. 

Об’єднуючим механізмом громадянської ідентичності можна 
вважати банер «Єдина Країна» – не «Єдина Нація», а «Єдина 
Країна». Адже гасло «єдина нація» не було б адекватно сприйняте 
на Сході України. У цьому контексті пригадалася книга О. Кривдика 
«Ужоси українізації» (вийшла на початку березня 2013 р.). Автор 
стверджував, що «Україна могла би бути сильною державою, якби 
донеччани мали українську ідентичність, а галичани донецький 
динамізм» [40]. На його переконання, майбутнє України – в 
об’єднанні Донецька та Галичини. З іншого боку, постає питання – 
«за що ризикують життям наші громадяни: за звільнення від страху, 
за майбутнє своїх дітей у суспільстві. Це те, що має об’єднувати 
відтепер всіх українців» [40]. 

Таким чином, можна констатувати, що в Україні утверджується 
тенденція формування громадянської ідентичності за допомогою 
символічної репрезентації через громадські організації, телевізійні 
та інтернет-проекти за участю відомих людей (приклад – «Єдина 
країна – Одна страна»); публікації під рубрикою «Ми різні, але ми 
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єдині» на сторінках газет, журналів; етнографічні свята. Відбулася 
істотна модифікація системи цінностей і моделей політичної 
поведінки. Революція Гідності, російська агресія в Криму, війна на 
Сході України почали згуртовувати громадян, стали поштовхом до 
пробудження національної свідомості та гордості за те, що вони – 
українці. Змінилося ставлення українців до державних символів – 
Державного прапора України, Державного Гімну, які стали для 
громадян України символом належності до території України, до 
громадян і патріотів України, а також символом української грома-
дянської позиції, впізнаваним маркером громадянської ідентичності 
українців. 
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ПРОБЛЕМА КОЛЕКТИВНОЇ ТРАВМИ  
В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ ТА 

ПОШУК СТРАТЕГІЙ ЇЇ ОПАНУВАННЯ 
 

У статті розглянуто питання, пов’язані з проблемним полем 
дискурсу травми. З цією метою висвітлені основні наукові підходи 
до розуміння травми. Визначаються шляхи застосування 
теоретико-методологічних положень концепції культурної 
травми до аналізу подій кінця 2013–2014 рр. в Україні. Запропоно-
вано форми опанування травми на індивідуальному, колективному 
та соцієтальному рівнях. 

Ключові слова: культурна травма, посттравматичний 
синдром, ситуація в Україні, опанування травми. 

Olena Sushyi. The problem of collective trauma in the Ukrainian 
society and the search for coping strategies. The article addressed the 
issues of discourse trauma. The author analyses the existing approaches 
to its definition. Determined ways to apply theoretical and metho-
dological provisions of the conception of cultural trauma to the analysis 
of situation in Ukraine (2013-2014). Proposed coping strategies after 
traumatic events at the individual, collective and societal levels. 

Key words: cultural trauma, posttraumatic syndrome, the situation 
in Ukraine, coping strategies. 

 
Вибір парадигми травми як інструменту аналізу та інтерпретації 

подій, які відбуваються в Україні, зумовив декілька причин. Від 
почату суспільно-політичної кризи в Україні поняття «травма», 
«колективна травма», «шок», «посттравматичний синдром» стали 
невід’ємною складовою корпусу ключових понять, якими позначили 
гострий соціогенний стрес, що зазнали українці внаслідок драма-
тичних подій, що відбуваються з листопада 2013 р. дотепер. Пошук 
стратегій опанування травмуючих наслідків, особливо в умовах 
значного ускладнення ситуації, її виходу у площину збройного 
конфлікту, потребує виявлення підвалин соціальної травми як 
тривалого, накопичувального процесу, що виник з самого факту 
суспільних трансформацій в Україні. Водночас, вкрай важливим є 
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розуміння впливу стрімкого, неочікуваного і радикального процесу 
на соціокультурне середовище, його потенціал та ресурси для 
подальших змін, оскільки ці впливи є найбільш довготривалими. 

Термін «травма» буквально у перекладі з грецької – «рана», 
«ушкодження», «результат насилля». Тематика «травми», яка 
вивчається на фізіологічному, психологічному та соціальному 
рівнях, є пограничною для ряду дисциплін: соціології, психології, 
соціальної психології, медицини, психіатрії тощо. У сучасній 
соціогуманітаристиці поширені теорії індивідуальної, колективної 
та культурної травми. 

У психологічній літературі травма розуміється як рана не на 
тілі, а в свідомості – рана внаслідок емоційного шоку, настільки 
сильного, що він порушує «усвідомлення часу, себе і світу» і 
пізніше виявляється у снах і спогадах [1, с.122]. Теорія психо-
аналізу (З.Фройд) зробила фундаментальний внесок у розуміння 
психічної травми та розробку уявлень про природу і механізми 
впливу екстремального досвіду на особистість людини і не 
втратила актуальності дотепер. Так, висловлена понад століття 
тому гіпотеза З.Фройда про вирішальну роль значущості суб’єк-
тивного переживання катастрофи з 1994 р. офіційно прийнята в 
рамках підходу до визначення посттравматичного стресового 
розладу (ПТСР) DSM-IV: найважливішим чинником розвитку 
синдрому стає не зовнішнє втручання, а «емоційний відгук на 
нього» [2]. Ще одним важливим положенням психоаналітичної 
теорії наголошується необхідність індивідуального підходу до 
розуміння і лікування наслідків переживання травми. Її значення 
для особистості людини виходить далеко за рамки конкретних 
обставин і визначається індивідуальною історією її розвитку.  

У соціальній теорії поняття колективної травми набуває 
поширення у середині ХХ ст. у зв’язку з переосмисленням засадних 
принципів теорій соціальних змін. Під колективною травмою розу-
міють деструктивні, дисфункціональні наслідки соціальних перетво-
рень, які стосуються великих груп людей. Серед них, зокрема, війни, 
катастрофи, терористичні акти, інші події, пов’язані із загибеллю, 
втратою свободи і т.п. Як правило, травматичний ефект, що йде від 
події як такої, має наслідки не тільки на рівні індивідуальної 
психіки, але і на рівнях груповому та соціетальному. Тобто, 
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економічна депресія веде до розчарування, екологічні катастрофи – 
до паніки, а політичні скандали – до громадського обурення. Відпо-
відно, колективну травму трактують як травму багатьох, сукупність 
індивідуальних травм.  

Поворотним пунктом у розумінні психоcоціальної травми 
стала праця К. Еріксона, сина відомого психолога Е. Еріксона, 
«Все на своєму шляху» (1976 р.) [3]. Еріксон-молодший першим 
розрізнив на понятійному рівні колективну та індивідуальну 
травми і зосередив увагу на властивостях травми, що виникають 
насамперед стосовно спільнот.  

А. Ніл у праці «Національна травма та колективна пам’ять» 
(1998 р.), рухаючись у руслі новаторської соціологічної моделі 
К.Еріксона, зосереджує увагу на подіях, які спричиняють травму 
колективної ідентичності. Руйнівні наслідки національної травми, 
зазначає науковець, спроможні дестабілізувати всю соціальну сис-
тему настільки, що спільнота буде не в змозі ефективно існувати. 
Травма торкається усіх без винятку громадян та субгруп, під її 
впливом розмивається межа між добром і злом, порядком і хаосом, 
священним і профанним, внаслідок руйнуються смисли та 
ідентичності [4, c.9–10]. 

На особливу увагу заслуговує концепція культурної травми 
(П.Штомпка, Н.Смелзер, Дж.Александер, Р.Айєрман). Концепт 
соціокультурної травми введений П. Штомпкою, відповідно до 
нього він аналізує та інтерпретує зміни, що відбулися в країнах 
Східної та Центральної Європи, та намагається дати оцінку стану 
адаптивних процесів та реакцій на «травматичні умови» населення 
в цих країнах [5; 6]. П.Штомпка трактує соціокультурну травму як 
процес, який має циклічну динаміку. Його логіку як «травматичної 
послідовності» структуровано з шести стадій: 

1. Структурне і культурне минуле – середовище, яке сприяє 
виникненню травми (дезорганізація, дезінтеграція, деконсолідація, 
фрустрація, нестабільність та ін.). 

2. Травматичні події або ситуації – стан напруги, пов’язаний з 
конкретними соціальними змінами (революція, радикальна рефор-
ма, окупація, геноцид та ін.). За ознаками вирізняються: 1) несподі-
ваністю та швидкістю; 2) глибиною, радикальністю і всебічністю; 
3) сприймається як подія екзогенна, непідвладна нашому впливу 
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(«ми страждаємо від травми»); 4) сприймається як щось шокуюче 
та відразливе. 

3. Культурні рамки травми – особливі способи визначення, 
інтерпретації, вираження або тлумачення травматичних подій за 
допомогою фонду успадкованих культурних ресурсів (від абсолю-
тизації через репрезентацію до релятивізації). 

4. Травматичні симптоми – дисонанс, що виникає через 
порушення усталених схем поведінки і уявлень та сигналізує про 
порушення нормальності у життєдіяльності суспільства (розкол, 
зміщення, дезорганізація). Прояви культурної травми: аномія, 
криза ідентичності, криза легітимності, синдром недовіри, культур-
ний лаг тощо (напр., соціокультурний розкол порушує колективну 
ідентичність, відповідно, криза ідентичності засвідчує наявність 
культурної травми). 

5. Посттравматична адаптація – чутливість різних соціальних 
груп до культурної травми (центральні групи, що глибоко пережи-
вають і сприймають її, периферійні групи, для яких вона – 
несуттєва, маргінальна). Вплив потенційно травматичних подій 
(ситуацій) може бути якісно протилежним для різних груп: 
деструктивним та руйнівним для одних, корисним та бажаним для 
других, незначущим для третіх. 

6. Подолання травми – заключна фаза або початок нового циклу 
травматичної послідовності, якщо пом’якшена травма отримує 
потенційно сприятливі структурні та культурні умови для прояву 
нового виду травми. Стратегії опанування травми: за Р.Мертоном – 
моделі активної/конструктивної (інновація – якісні зміни, бунт – 
радикальні зміни) та пасивної (ритуалізм або культивування, ретріа-
тизм або самоусунення) адаптації до травми. Згідно з Е.Гідденсом – 
пасивні типи протидії: прагматизм, наївний оптимізм, цинічний 
песимізм; активна форма протидії: жорстка боротьба. 

Згідно з концепцією культурної травми, яку сьогодні активно 
розробляє Дж.Александéр та Р.Айєрман, культурна травма має 
місце, коли члени того чи того співтовариства відчувають, що їх 
змусили пережити певну жахливу подію, яка залишає незабутні 
сліди в їх груповій свідомості, назавжди відбивається в їх пам’яті і 
докорінним й незворотним чином змінює їх майбутню ідентич-
ність [7, с.255]. На відміну від теорії колективної травми, 
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концепція культурної травми працює з травматичним досвідом 
груп: саме група, а не індивід, повинні відчути травму. Власне 
дослідники доводять безпрецедентно важливу роль, яку відіграє 
травма в процесі формування колективних ідентичностей, та 
показують, що об’єктом колективної травми стають зв’язки між 
людьми та їх культурні смисли, і саме ці зв’язки і смисли 
зазнають драматичних змін [1]. 

Специфіка дискурсу культурної травми полягає в тому, що опа-
нування культурних травм створює солідарність, збільшує простір 
ясності для суспільства. Саме через конструювання культурних 
травм, згідно з Дж.Александéром, соціальні групи, національні 
спільноти, а іноді навіть цілі цивілізації не тільки встановлюють на 
свідомому рівні наявність і джерело людських страждань, а й беруть 
на себе істотну відповідальність за них. Оскільки члени співто-
вариств встановлюють причину травми і тим самим беруть за неї 
таку моральну відповідальність, остільки вони визначають об’єд-
нуючі їх зв’язки такими способами, які, в принципі, дозволяють їм 
розділяти страждання інших [7, с.255–256]. 

Події в Україні кінця 2013–2014 рр. пройшли декілька етапів, 
кожен з яких здійснював вкрай тяжкий психотравмуючий вплив, 
що надбудовувався над попереднім.  

Перший етап – Євромайдан. У подіях громадянського протесту 
2013–2014 рр. – від студентських пісень до жахливих подій з 
побиттям, насиллям, пригніченням людської гідності та першими 
загиблими – він став першою хвилею мобілізації психічних ресурсів 
людей та на рівні індивідуальної психічної травми відобразився у 
посттравматичному стресовому розладі (ПТСР). Необхідною 
умовою виникнення ПТСР вважається фактор залученості індиві-
дуума в екстраординарні ситуаційні події з надпотужним впливом 
на психіку. Тому тиск психологічної напруги зазнали як ті, хто 
перебував на Майдані, так і ті, хто спостерігав за пристрастями з 
екранів телевізорів і моніторів комп’ютерів.  

Другий етап – анексія Криму. З одного боку, з’явився новий 
кластер психотравмованих осіб – переселенців (біженців), які поки-
нули півострів й усталене життя (таких, за різними даними, від 17 до 
20 тисяч осіб); розірваних родин, в кого залишилися рідні у «не 
нашому» Криму; за долю кримчан, які не зрадили Україну, а таких, 
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згідно з результатами всеукраїнського репрезентативного опи-
тування, проведеного ІСПП НАПН України 15–21 березня 2014 р., 
майже кожен п’ятий житель автономії (19,4 %) [8]. З іншої сторони, 
українське суспільство здригнулося від болючої втрати частини 
власної території, а разом з цим реально почало усвідомлювати 
загрози, що несуть з собою протистояння, зовнішня агресія, криза, 
хаос, невизначеність тощо, адже саме цими ключовими словами 
українці позначали у березні 2014 р. ситуацію, в якій перебуває 
наша країна [8]. Власне, саме відчуття небезпеки та розуміння 
неспроможності держави (політичної влади, Збройних сил України) 
протистояти військовій агресії Росії у Криму стало масивною 
«колективною травматизацією» людей жорсткою дійсністю, що 
дуже глибоко вплинуло на кожного. 

Третій етап – збройний конфлікт на Сході України – виявив 
тотальність війни як процесу і стану розпаду суспільного цілого на 
частини, розчинення загальних соціальних цінностей, спільної со-
ціальної організації, моральних норм і почуття спільних інтересів. 
Саме ці події сьогодні завдають найтяжчих ударів у самі глибини 
соціального тіла та його надломленого ментального простору.  

Окремо зазначимо жахливі трагедії в Одесі 2 травня 2014 р., де 
заворушення та сутички призвели до масової загибелі людей. Події 
цього страшного дня, на наш погляд, українському суспільству ще 
належить осмислити. 

А. Тойнбі писав, що «хворе суспільство» (у стані дезінтегра-
ції) веде війну «проти самого себе». Утворюються соціальні 
тріщини – і «вертикальні» (наприклад, між регіональними 
спільнотами), і «горизонтальні» (всередині спільнот, класів, 
соціальних груп) [9, с.325–328]. Український соціум уже давно 
був травмований культивованими дискурсами «розколу», «цивіл-
ізаційних розломів» та «конфліктів ідентичностей». Тривала 
поляризація та фрагментація українського соціуму на нерві цін-
нісного розколу поглиблювала лінії потенційної конфліктності. В 
умовах же глибокої кризи система розколів, тріщин і ліній 
потенційного конфлікту стала багатовимірною та вийшла за гіпо-
тетичні межі суспільного розмежування, руйнуючи внутрішні 
зв’язки та утворюючи новий горизонт демаркаційних ліній:  

– між тими, хто пройшов горнило війни, і тими, хто її спосте-
рігав, дивлячись з екранів ЗМК;  
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– між тими, хто втратив рідних і близьких людей, і тими, хто 
приніс це горе у родини;  

– між тими, хто втратив свої домівки та звичний усталений хід 
життя, й тими, кого це оминуло;  

– між тими, хто відчуває себе громадянином своєї держави, й 
тими, хто зневірився у ній. 

Подолання наслідків трагічних подій в Україні потребує її 
осмислення як культурної травми у поєднанні з соціальною 
відповідальністю колективної і, передусім, політичної дії. Вплив 
травми на спільноту залежить від відносного рівня розколу з 
попереднім порядком та з очікуваннями щодо його збереження, 
зазначає П. Штомпка. З одного боку, чим більший розрив між 
звичною організованістю середовища і умовами, викликаними трав-
матичними подіями (тобто, чим сильніший шок), тим сильніший 
вплив травми; з іншого – чим глибше травма зачіпає ядро колектив-
ного порядку – сферу базових цінностей, правил, центральних 
очікувань, – тим сильніше вона відчувається [5, с.10]. В свою чергу, 
травматичний досвід завжди спирається на приватну особу, а 
індивідуум завжди співвідносить себе з ситуацією в суспільстві. 
Отже, потрібні зустрічні та взаємообумовлені стратегії опанування 
травми як на індивідуальному, так і на колективному рівнях. 
Визнання завданої травми і провини відновлює міжлюдський 
порядок і тим самим – можливість певного розуміння травми.  

Ключовим моментом переживання людиною травми є зіткнен-
ня з надмірно інтенсивним, переважаючим можливості психічної 
переробки афектним досвідом. Посттравматичний стресовий 
розлад належить до найбільш виражених негативних психологіч-
них наслідків переживання людиною екстремальних стресових 
ситуацій, хоч він розвивається далеко не у всіх людей, які 
пережили психотравмуючу подію. На сьогодні, на нашу думку, до 
«груп ризику» ПТСР належать: 

1) активісти Майдану, учасники протестів;  
2) учасники антитерористичної операції (АТО) (передусім, 

учорашні цивільні громадяни);  
3) переселенці з тимчасово окупованих територій (Крим, Схід 

України);  
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4) діти з тимчасово окупованих територій (Крим, Схід України);  
5) волонтери;  
6) цивільні громадяни, які залишилися у зоні АТО під час 

бойових дій;  
7) родини, які втратили рідних під час АТО;  
8) громадяни, які підтримують сепаратистів.  
Результати численних досліджень показали, що жертви травма-

тичних ситуацій переживають гострий стан травматичного стресу 
протягом деякого часу (до місяця), протягом якого зазнають впливу 
стрес-чинників, після чого переважна більшість людей повертається 
до звичайного для них стану. Однак вплив травмуючих подій на 
деяких осіб продовжується і після цього терміну. Із тих осіб, котрі 
пережили психотравмуючу подію, у значної частини «душевна рана», 
завдана психотравмою, не зможе загоїтися сама по собі з плином часу 
– щонайменше у 30–40% може розвинутися захворювання, що 
увійшло до психіатричних діагностичних класифікацій під назвою 
посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Щонайменше 7% 
осіб (5% чоловіків, 10% жінок) матимуть його протягом життя. З них, 
близько у 30% осіб, його перебіг матиме хронічний характер, з мож-
ливою персистенцією симптомів протягом 10 років і більше [10, с.30]. 

Діагностика та подолання посттравматичного стресового 
розладу, який припускає наявність травми в структурі психіки, 
відбувається за допомогою спеціально підібраного комплексу 
клініко-психологічних методик. Утім, багато людей із ПТСР не 
звертається за належною допомогою, сподіваючись, що їх пережи-
вання «вилікує час», і, як правило, не усвідомлюють зв’язку 
симптомів свого стану з травматичним впливом. Вплив психічної 
травми відбувається двома основними шляхами: або це постійні 
нав’язливі думки і переживання про подію, що травмувала, або 
старанне їх уникання. І в тому, і в іншому випадку «чорна діра 
травми» безповоротно притягує до себе усі думки і почуття 
суб’єкта [11]. Спроби сховатися від дійсності, на фоні ПТСР, з 
часом розвиваються у коморбідні1 вторинні розлади – депресія 
(48%), зловживання алкоголем/алкогольна залежність (28% жінок, 

                                                 
1 Коморбідність (лат. со – разом + morbus – хвороба) – наявність додаткової 

клінічної картини, яка вже існує чи може з’явитися самостійно, крім поточного 
захворювання, і завжди відрізняється від нього. 
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52% чоловіків) тощо. Звідси, основне завданням психологічної 
реабілітації – допомогти таким особам усвідомити причинно-
наслідковий зв’язок симптомів страждання з травматичним пере-
живанням і далі намагатися інтегрувати свідомість суб’єкта. 
Особливо це стосується переселенців (біженців), яких за офіцій-
ними даними сьогодні налічується близько 350 тисяч осіб, а за 
неофіційними – набагато більше. 

Найскладнішою є організація допомоги постраждалим з 
ПТСР на віддалених етапах, з огляду на широкий спектр супутніх 
розладів, проблем соціальної адаптації та ресоціалізації. Як прик-
лад, неоднозначна ситуація з мешканцями наметового містечка на 
Майдані та активістами, які продовжували утримувати барикади 
на майдані Незалежності та прилеглих вулицях Києва до липня 
2014 р. Вочевидь, потрібно спрямувати набутий досвід громад-
ської самоорганізації на «мирні справи» та розвиток місцевого 
самоврядування, залучити активістів до участі у громадських 
радах, до створення осередків громадського контролю за 
діяльністю органів влади. 

Ще більш складною є ситуація з військовими, особливо тими, 
хто зазнав розщеплення дійсності на «до» і «після» війни (учорашні 
мирні пересічні громадяни). Вплив військового конфлікту завжди 
неоднозначний. З одного боку, вкрай гранично загострюється 
сприйняття світу в категоріях «свій – чужий». Коли конфлікт 
інтенсифікується, виникає новий психологічний процес – дегумані-
зація ворога. Група педалює «людський» характер своєї згуртова-
ності, на відміну від ворожої групи «нелюдей». Цей невід’ємний 
елемент підготовки до війни аж ніяк не зводиться до вигадування 
для ворогів прізвиськ на кшталт «колоради» або «укроп», а включає 
цілу серію психологічних механізмів. Група починає відчувати 
навіть збочене задоволення від перспектив знищення ворога, 
оскільки це підкреслює «нашу» відмінність від «них». Образ ворога, 
що формується у таких обставинах, почасти має мало спільного з 
реальністю, але він підкреслює «особливість» одних, нагадуючи, що 
«ми» – зовсім інші, ні в чому не схожі. А раз так, то «їх» і вбивати не 
шкода. І тут вступає в силу наступний за дегуманізацією механізм – 
віктимізація (від «victim» – жертва), в рамках якого знищення 
можливої більшої кількості ворогів сприймається не як вбивство 
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людей, а як досягнення. З іншого боку, безпосереднє зіткнення зі 
смертю руйнує несвідому переконаність в нескінченності власного 
існування, що докорінно змінює ставлення людини до себе і 
навколишнього світу в цілому. Сприйняття смерті інших людей, 
особливо значущих, завжди суперечливе – крім болю втрати, 
присутнє відчуття тріумфу, яке надалі трансформується в почуття 
провини того, хто вижив [12, с.39–40].  

У випадку глибокої психічної травми необхідно якомога 
раніше надати психологічну допомогу, щоб людина не скам’яніла, 
не закрилася. Власне, досить оперативна самоорганізація психоло-
гічної спільноти, утворення центрів соціальної та психологічної 
допомоги та надання безпосередньої психологічної допомоги 
особам, які постраждали під час революційних подій в Україні, під 
час бойових дій у зоні АТО, а також переселенцям (біженцям) 
вкрай важливе для повернення цих людей у «світ без війни». 
Робота таких центрів повинна продовжуватися, а держава має 
всебічно сприяти оздоровленню української спільноти. 

Особливої уваги потребують діти, психічна система яких ще 
заслабка і неспроможна захистити себе. Крайня травматизація 
породжує специфічні конфлікти поколінь. Для їх опису в психо-
аналізі застосовується поняття проективної ідентифікації. Йдеться 
про «транспозицію», несвідому участь у минулому травматичному 
періоді життя батьків, про «депоновану репрезентацію», яку 
батьки виштовхують в саморепрезентації дитини, про несвідому 
ідентифікацію – «фантоми», що гніздяться в динамічному несвідо-
мому дитини, про невизнання і розмитість меж між поколіннями, 
внаслідок яких у дітей порушується сприйняття часу. 

На цьому тлі опанування культурної травми («колективний 
коупінг», за визначенням П. Штомпки) як дискурсу потребує колек-
тивної інтерпретації та символічного виробництва, які дозволять 
пом’якшити психотравмуючий вплив та винайти засоби колек-
тивного психологічного зцілення. Для цього важливо, щоб публічна 
репрезентація дискурсу травми оминула пастки: (1) натуралізації 
події, що волає до відплати, (2) колективного «захоплення», 
болісного переживання та культивування травмуючих почуттів, (3) 
заперечення реальності травмуючих подій, їх нігілізація та 
табуювання, що призводить до повторної травматизації. Але 
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започаткування такого публічного дискурсу в Україні та поступове 
опанування культурної травми – один з важливих механізмів сус-
пільної консолідації – можливе після повернення до мирного життя. 

Сьогодні мало хто може однозначно стверджувати про локалі-
зацію ситуації в Україні. Вочевидь, можна говорити про декілька 
сценаріїв її урегулювання. 

1. Україна зберігає територіальну цілісність країни у її 
нинішніх кордонах. 

2. Україна втрачає частину своєї території, відновлює мирне 
життя у новому форматі. «ДНР» та «ЛНР» перетворюються на 
ніким не визнану державу Новоросія. 

3. Замороження конфлікту в Україні, тління якого зберігає 
вибухонебезпечний потенціал свого відновлення. 

4. Україна як держава припиняє своє існування. 
Кожен з наведених сценаріїв, окрім останнього, містить гостру 

потребу здійснення системної, реалістичної, відкритої, прозорої, 
соціально відповідальної державної політики, реального, а не 
декларативного реформування системи державного управління від-
повідно до демократичних стандартів та вимог громадян, знищен-
ня корупційних схем, відділення бізнесу від влади, розмежування 
адміністративних та політичних посад на державній службі, зміни 
системи виборів до законодавчого органу влади, ідеологізації 
політичного життя партій тощо. Це стане гідною відповіддю щодо 
спроможності української держави, але цього замало. 

Украй запитаною сьогодні є ідея започаткування загально-
національного діалогу щодо проекту майбутнього держави. 
Вважають, що Україна потребує його невідкладно, 33,7% опита-
них; що потребує, але після залагодження воєнного конфлікту на 
Сході – 37,8%. Не визначилися та дописали інший варіант 
відповіді – 15%. При цьому вельми істотно, що 68,3% респондентів 
вважають: попри всі зовнішні та внутрішні загрози Україну можна 
зберегти як єдину державу, бо «того, що об’єднує громадян, значно 
більше, ніж того, що роз’єднує». У Західному регіоні такої думки 
дотримуються 85,7%, Центральному – 70,9%, Південному – 73,8%, 
Східному – 54,2%. (На Донбасі частки тих, хто вірить у можливість 
збереження цілісності держави, і тих, хто не вірить, виявилися 
майже однаковими – понад 37% і близько 40%, відповідно) [13].  
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Ціна нехтування суспільною вимогою соціальної консолідації 
та регіональної реінтеграції надвисока, її визначає загроза реалі-
зації останнього сценарію – втрати державності та руйнування 
суспільства. При цьому ця загроза існує не лише ззовні, але потен-
ційно міститься всередині українського суспільства і держави, що 
переживають сьогодні системну кризу: кризу інституцій, кризу 
інтересів, кризу цінностей, кризу ідентичностей. Одним з її 
тривожних симптомів є довготривале порушення культури довіри, 
зокрема, суспільної довіри до влади, що сьогодні досягло свого 
передграничного стану (смітникова люстрація), а десакралізація 
влади, у широкому розумінні цього поняття, згодом може перетво-
ритися на цілковиту анархію. 

Започаткування загальнонаціонального діалогу, покаяння та 
примирення – ці речі мають надзвичайно важливе значення, адже на 
сьогодні в українському суспільства немає єдності в оцінці військо-
вих дій на Сході України. Спостерігається значна розбіжність 
позицій респондентів щодо антитерористичної операції в Донецькій 
та Луганській областях. Понад 31% опитаних висловлюються за 
припинення АТО, трактуючи її як війну влади із власним народом, 
що призводить лише до жертв, руйнувань та нових сплесків 
тероризму. При цьому звертає на себе увагу доволі суперечлива 
тенденція: порівняно з травнем, у вересні частка противників АТО 
дещо збільшилася в Західному та Центральному регіонах (на 1,6% і 
4,2%, відповідно), тоді як на Півдні та Сході, навпаки, істотно 
зменшилася – із 42,9% до 34,5% та з 66,3% до 53,4%. Причому на 
Донбасі, тобто безпосередньо в зоні конфлікту, це зменшення 
виявилось особливо значним – з 91,7% до 67,2%. 

Діаметрально протилежну позицію обстоюють респонденти, 
на чию думку АТО довела свою результативність і має продовжу-
ватися так само, як і досі – до позитивного завершення (24,1%). 
Прихильників цієї позиції у вересні, порівняно з травнем, стало 
більше в усіх регіонах (на Заході – 43,7% проти 23,5%; у Центрі – 
26,8% проти 19,9%; на Півдні – 29,6% проти 14,8%), крім 
Східного, де частка таких респондентів залишилася приблизно на 
рівні 9%. Однак на Донбасі все ж простежується її певне, 
статистично достовірне, зростання – з 1,7% до 7,9%. 

Ані з прихильниками продовження АТО в нинішньому 
форматі, ані, тим паче, з її противниками не погоджуються повною 
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мірою ті понад 28% громадян, які вважають антитерористичну 
операцію малорезультативною і підтримують ідею введення 
замість неї режиму територіальної оборони – для більш ефективної 
боротьби з російським агресором та антидержавними збройними 
формуваннями. У Західному регіоні за це ратують 33% опитаних, 
Центральному – 29,5%, Південному – 15,5%, Східному – 27,9%, 
зокрема, на Донбасі – 12,3%. 

Отже, за проведення воєнних дій на Сході в нинішньому чи 
більш жорсткому форматі виступають щонайменше 59% наших 
співвітчизників. До цієї цифри, вочевидь, тяжіє й частка опита-
них, котрі погоджуються з думкою, що в донбаського конфлікту, 
на жаль, немає іншого вирішення, окрім швидких і рішучих 
воєнних дій (близько 49%). Не погоджуються з нею 30,7%, не 
визначилися – 20,4% [13]. 

Вочевидь, локалізація збройного конфлікту на Сході України 
частково знизить градус радикалізації українців, проте для гармо-
нізації суспільних відносин потрібен суспільний дискурс про 
історичну правду драматичних подій в Україні. Через конструювання 
травми і встановлення її причин (умов, процесів, ключових акторів) і 
соціальні групи, і національна спільнота в цілому беруть на себе 
відповідальність за події, які відбулися, що, тим самим, відкриває 
можливості для визначення зв’язків, які об’єднують їх. Водночас цей 
процес буде ускладнений тим, що опанування травми відбува-
тиметься в умовах (середовищі), які опосередковано зумовили її. 
Отже, подолання наслідків психосоціальної травми – тривалий та 
нелегкий процес, який потребує спільних зусиль та великої мужності.  

На нашу думку, ціннісно-орієнтована комунікація має стати 
механізмом подолання проявів сепаратизму й радикалізму, зва-
жаючи на загострення дискурсу міжрегіональних відмінностей і 
набуття важливого значення регіонів у сучасній демократичній 
державі. Винайдення спільних смислів та символів, що матимуть 
фундаментальне значення культурно-ціннісних засад для життя 
суспільства, забезпечення повноти розвитку його сучасного та май-
бутнього національного життя, буде одним з надскладних завдань 
збереження цілісності українського суспільства та держави. Вже 
сьогодні одним з дієвих кроків у цьому напрямі може стати 
залучення до відновлювальних робіт на Сході України фахівців з 
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різних регіонів України, передусім Західного, з метою руйнування 
соціальних фобій та стереотипів про дві України. 

Повага до соціокультурних особливостей людей з різних 
регіонів країни має стати імперативом культури миру та ствер-
дження ідеалів толерантності, довірчості, солідарності через 
культуру й освіту, у тому числі шляхом: 

– створення розгалуженої мережі освітніх, науково-культур-
них і бізнес-комунікацій серед учнівства, студентства, науково-
професійного та бізнес-середовища на всіх рівнях та у всіх регіо-
нах країни; 

– запровадження мораторію на актуалізацію «контравер-
сійних питань» історичної пам’яті, мови, релігії тощо під час 
виборів і війни та формування у громадській свідомості уста-
новки невідворотності відповідальності шляхом застосування 
правових, політичних, інформаційних та інших заходів. 

Узагальнюючи стислий аналіз основних історико-теоретичних 
течій, якими сьогодні представлено дискурс травми, зазначимо, що 
концепція культурної травми, яка поєднує у собі ідеї індиві-
дуальної та колективної травми, може бути найбільш дієвою як для 
теоретичної рефлексії нинішніх подій в Україні, так і для прак-
тичного подолання наслідків надзвичайно тяжкого психологічного 
досвіду їх безпосередніх учасників, свідків та спостерігачів. Разом 
з цим, важливо розуміти, що оскільки дискурс колективної травми 
не лише описує колективні переживання і трагічні події, але й 
«працює» з колективними ідентичностями та колективною пам’ят-
тю, інциденти, які могли б стати культурними травмами, можуть 
перетворитися на джерело більш глибокого розколу суспільства. 

 
_______________________________ 
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ЦІННІСНІ РОЗМЕЖУВАННЯ У КОНТЕКСТІ 
ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 

 
У різних сегментах українського соціуму домінують проти-

лежні ціннісні настанови та зовнішньополітичні орієнтації. 
Акцент зроблено на осмисленні ризиків негативної мобілізації 
суспільства, спричинених диверсифікацією ідеологічного простору, 
ціннісною варіативністю. 
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Olena Kryvytska The valued constituent at the context of home 
policy crisis in Ukraine. Different segments of Ukrainian society domi-
nated by conflicting guidance values and foreign policy orientation. 
Emphasis is placed on understanding the causes of negative mobiliz-
ation of society caused by the diversification of the ideological space. 

Key words: value orientation, ideological “rozkol”, negative 
identity, protest potential. 

  
Цінності суспільства історично зумовлені та мають досвідний 

характер. У процесі історичної та культурної трансформації певні 
цінності набувають пріоритетності, стають провідними в сприйнятті 
явищ і подій соціокультурного простору. Системи цінностей окре-
мих сегментів соціуму утворюють певну ціннісну матрицю, у складі 
якої можна виділити передусім домінантні цінності, що становлять 
ядро ціннісно-орієнтаційного потенціалу громадян. Цей потенціал 
залежить від їхньої культурної ментальності, яка формується в 
процесі соціалізації та інкультурації. Зрозуміло, що ціннісний 
потенціал соціуму постійно опосредковується трансформаціями, які 
відбуваються у різних рівнях суспільного життя. Джерела людських 
цінностей, за М. Рокічем, слід шукати в суспільстві та його 
елементах [11, с. 203].  

 Очевидно, що поляризоване українське суспільство над усе 
потребує консолідаційних стратегій і об’єднуючих символів. Зупи-
нимо увагу лише на тих ціннісних пріоритетах суспільства, які 
актуалізувалися останніми роками. 

 Серед маркерів ціннісної матриці українського суспільства – 
невисока оцінка перспектив розвитку, песимізм щодо стану 
української національної свідомості, повільне сприйняття 
цінностей ринкової економіки й європейських цінностей тощо. 
Йдеться про притаманний українцям «гіпертрофований песимізм» 
або «фобію гіршого» (формула В. Полохало). Тривала політика 
«деідеологізації» розхитала ідеологічні цінності до майже цілкови-
того їх нерозрізнення та втрати конститутивного значення вибору 
ідеології. За словами М. Розумного, сьогодні «можна безкінечно 
змінювати своє ідеологічне забарвлення, і така мімікрія вже стає 



0  

 34 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 6(74) 

одним із навиків політичної боротьби» [7, c.162]. Українська 
ситуація особлива у тому розумінні, що усю систему цінностей у 
соціумі заперечує вибудовуваний «образ чужого», «іншого». 
Учасники «майданів» та «антимайданів» не завжди здатні 
пояснити, які цінності вони обстоюють, що є свідченням сучасної 
кризи самоідентифікації в Україні. Ми солідарні з Л. Нагорною, 
яка доводить, що на ціннісну систему впливає специфіка процесу 
самоідентифікації, яка полягає в суперечливості між «міфами про 
національну ідентичність та інтересами окремих груп населення» 
[9, с. 265]. Доводиться констатувати, що проблеми консолідації 
українського соціуму серйозно ускладнені широкою соціокультур-
ною варіативністю. На орбіті системи цінностей соціуму 
взаємодіють субкультури з власними специфічними рисами, 
орієнтаціями. Далеко не всі вони «працюють» на підтримання 
єдності суспільства. 

 Ідеологічна пересегментація на тлі кризи довіри в суспільстві 
призвела до зміни системи обстоюваних цінностей. У суспільстві 
виникли «розкол» щодо пріоритетних національних інтересів, 
поляризація соціуму за принципом «свій»/«чужий», а нормою 
стала відмова від компромісів [9, с. 265]. Криза самоідентифікації 
відбувається на тлі розмитого стану духовного поля суспільства, 
взаємовиключних ціннісних та зовнішньополітичних орієнтацій, 
високого рівня роздратування, що спричинило мобілізаційний 
потенціал. За таких умов відбувається конструювання «негативної 
ідентичності», яка на заваді консолідації соціуму. Можна при-
пустити, що «традиція конфлікту» (формула Р. Колінза) ще доволі 
довго впливатиме на суспільну атмосферу в країні. 

 Від домінуючих у суспільстві ідей значною мірою залежить 
потенціал конфліктності. Особливе місце в трактуванні ідейно-
політичних орієнтацій громадян займає позиціонування ними 
власної держави. Так, сучасне місце України у світі громадяни 
оцінюють досить стримано. Як свідчать дані, понад половини 
опитаних вважають, що Україна є «маловпливовою європейською 
державою», яка перебуває в пошуках свого місця у світі. Дещо 
менше (але понад половини) – згодні з думкою, що Україна 
перебуває під впливом Заходу; натомість майже чверть опитаних 
упевнені: Українська держава перебуває під впливом Росії. На 



 

 35 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

думку третини – Україна є невпливовою країною «третього світу» 
з невизначеною зовнішньою політикою [12]. 

За результатами опитувань 2010–2012 рр. стосовно того, які 
«характеристики Української держави становлять для її громадян 
найбільшу гордість», чільні місця займає високий рівень матеріаль-
ної забезпеченості громадян, економічного розвитку та соціального 
захисту. «Синдром соціально-комфортних цінностей» у матриці 
цінностей українців у цей період становив близько 66% [13]. Далі за 
ним – цінності «Безпеки» та «Самореалізації», сильна армія і 
досягнення в галузях науки, культурі й спорті [11, с. 205,212]. 
Ставлення до атрибутів незалежності таке: Прапором України 
пишаються 26% у 2011 р., 37% у 2012 р.; Гербом – 25% і 30%, 
відповідно [12]. З 2005 р. по 2011 р. у зрізі громадської думки 
змінився не рейтинг, а лише кількісні показники наведених характе-
ристик. За умов багаторічної системної кризи, соціальної турбу-
лентності громадяни втрачали підґрунтя впевненості в майбутньому. 
Згідно з результатами опитування «Сучасні українці: задоволення 
від життя, очікування від майбутнього, головні цінності» (2012 р.) 
переважна більшість населення (73%) – недостатньо впевнена у 
своєму майбутньому, а 51% громадян не очікували на покращення 
свого життя [13]. Варто зауважити, що у 2009–2012 рр. маркер 
громадянських цінностей посідав у системі цінностей респондентів 
четверте місце. Наприклад, в 2012 р. «дуже важливими» грома-
дянські цінності вважали тільки 21 % опитаних.  

 Дослідження «Демократія по-українськи» показало, що над-
критично громадяни ставилися до авторитету своєї держави як 
«маловпливової європейської держави» – 20% опитаних. У 
прогнозах на майбутнє переважав «стриманий оптимізм». Значно 
оптимістичніше європейське майбутнє України оцінювали жителі 
Заходу країни – 70%, а в інших регіонах частина «єврооптимістів» 
становила 35% респондентів [13]. Відмінності спостерігаються у 
ставленні до українського громадянства. На Заході України це 
завжди було предметом гордості для більшої частини жителів, ніж 
в інших регіонах.  

 Зазначене вище підтверджує кризу системного характеру, яка 
торкнулася системи суспільної свідомості. Склалася небезпечна 
ситуація за принципом «замкненого кола»: громадяни, з одного 
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боку, не задоволені станом економіки, владними структурами, 
функціонуванням демократії та обмеженням прав. А з іншого, не 
мають спільних поглядів щодо оптимального шляху розвитку 
держави. Це призвело до розколотості свідомості, виникнення 
«синдрому зневіри» в соціумі, що стало підґрунтям наймасштаб-
ніших за історію незалежності протестних акцій у 2013–2014 рр. 

Порівняно нетривалий час існування незалежної України 
зумовив той факт, що її громадяни досі порівнюють свою державу 
і власні умови життя не лише з іншими країнами, але й з колишнім 
Радянським Союзом. Значна частина українських громадян сфор-
мувалася в тій країні, а її спадщина відбилася у суспільній 
свідомості, формуванні феномену «радянської ідентичності». Так, 
ідею подвійної ідентичності в 2011 р. підтримали 44,5 % україн-
ських громадян [11, с. 29]. Ідеологічне протистояння за лінією, хто 
«за радянську систему» / хто «за рух до Європи», перетворилося на 
чинник розколу системи цінностей. На третьому десятку 
незалежності держави значна кількість громадян висловлюється за 
«відновлення соціалістичної системи», хоча інша – визнала 
«неможливість цього за сучасних реалій» [12]. Це призвело до 
незбігу поглядів на шляхи розвитку країни, руйнування ціннісних 
стереотипів, протиставлення орієнтацій громадян різних регіонів. 
Так, вони полярно оцінюють питання щодо статусу мови, події 
історичного минулого і зовнішньополітичну орієнтацію країни. 
Понад те, жителі Сходу вважають: між ними та жителями Заходу 
країни існують глибші соціокультурні відмінності, ніж із 
громадянами Росії. За результатами опитування, проведеного 
Центром імені О. Разумкова в 2012 р., більшість опитаних у всіх 
регіонах відзначали значну схожість у культурі, традиціях і 
поглядах громадян України і громадян Росії (44%), а також 
українців в Україні і росіян в Україні (49%). Водночас, у всіх 
регіонах значно меншим виявився відсоток тих, хто дотримується 
такої самої думки щодо культури, традицій та поглядів жителів 
Галичини і Донбасу (9%) [12]. Більшість жителів усіх регіонів 
України загалом добре ставилися до жителів інших країн – близько 
63%. Однак у ставленні один до одного жителів Заходу, з одного 
боку, і Сходу та Півдня, з іншого, спостерігалося певне відчу-
ження: серед жителів Заходу позитивне ставлення до жителів 
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Сходу та Півдня – 57%, а серед останніх близько 50% висловлю-
вали позитивне ставлення до жителів західних регіонів. Водночас 
ставлення до іноземної держави (Росії) на Сході та Півдні є 
помітно кращим (73%), ніж до регіонів своєї ж держави – 
Центрального (62%) і Західного (50%) [11, c. 340]. Результати 
наведеного опитування засвідчили наявність чіткого регіонального 
поділу орієнтацій. Можна припустити, що жителі Заходу країни 
ідентифікують себе з жителями всієї України, але дещо менше – з 
жителями Донбасу; жителі Центру – з жителями всієї країни, за 
винятком жителів Західного регіону, яких вони вважають «менш 
близькими, ніж жителів Росії»; жителі Півдня і Сходу вважають 
менш близькими до себе жителів решти України, ніж Росії. 

 Соціокультурне розмежування зумовило й протилежні 
геокультурні орієнтації жителів різних регіонів. Так, якщо серед 
жителів Заходу домінувала думка, що вони особисто виграють від 
вступу України до ЄС (44%, програють – лише 6,3%), то 37,2% 
жителів Центру, більшість жителів Півдня (61%) і Сходу (66%) 
вважали, що вони особисто виграють від вступу України до 
Єдиного економічного простору [4]. Зрозуміло, що на таку 
зорієнтованість вплинули не лише культурно-історична близькість 
західних регіонів до Польщі, а й економічна орієнтація великого 
ареалу країни на Росію.  

 Не можна не зважати на суттєвий вплив чинника 
геополітичних преференцій регіонів. Для переважної більшості 
жителів західних областей пріоритетним напрямом зовнішньої 
політики в 2012 р. стали відносини з країнами Європейського 
Союзу (63%), тоді як для переважної більшості жителів Сходу і 
Півдня – відносини з Росією (66% і 62%, відповідно) [4]. 
Відмінності зафіксовані й у відповідях на запитання стосовно 
членства України в ЄС у жовтні 2013 р.: вступ до Європейського 
Союзу схвалили 72, 5 % (від кількості населення регіону) опитаних 
на Заході; 48% – в Центрі і 36% – на Сході; на Сході й Півдні 
переважали прихильники вступу до Митного союзу – 62% та 54%, 
відповідно [12]. Загальнонаціональне опитання, проведене Фондом 
«Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно зі 
службою «Ukrainian Sociology service» у травні 2013 р. засвідчило, 
що близько 45% українців підтримують вступ до ЄС, 38,4% – до 
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Митного союзу [13]. Саме на користь вступу до Європейського 
Союзу свій вибір зробила значна частина українців, що посилило 
розмежування соціуму щодо питань інтеграції. 

 Полярність векторів орієнтацій прослідковується щодо приєд-
нання до союзу Росії й Білорусі (у 2011–2013 рр. за цей інтегра-
ційний напрям позитивно висловилися 30%, у 2014 р. – 57%) [13]. 
Чинником варіативності у цьому питанні стала самоідентифікація 
респондента. Наприклад, серед росіян прихильниками приєднання 
України до слов’янського союзу було 84%; серед українців його 
прихильників – 55% [10]. Однак «розмитість» соціокультурних 
кордонів між національною більшістю і російською етнічною 
спільнотою унеможливлює, на нашу думку, їхне антагоністичнє 
протистояння в суспільстві. А з часом настанови цих ідентич-
ностей можуть призвести до «соціокультурного взаємопроник-
нення» (формула Л. Нагорної).  

Індикатором сприйняття суспільством європейських перспек-
тив України є питання власного відчуття належності до євро-
пейської спільноти. Частка українців, які відчувають себе 
європейцями, протягом останніх шести років поступово зростала, а 
частка тих, хто не вважав себе європейцем, зменшилася. Так, якщо у 
2008 р. лише 25% українців відчували себе європейцями, 70% – не 
відчували такими, то в 2013 р., згідно з опитуванням Фонду 
«Демократичні ініціативи» «Європейська інтеграція як потенціал 
консолідації українського суспільства» ці показники становили – 
34% і 55%, відповідно [13]. Події, що розгорталися протягом 2013 – 
2014 рр. навколо європейської інтеграції України неодмінно впли-
нули на цей аспект громадської думки. Наприклад, у грудні 2013 р., 
після невиправданих сподівань на підписання Угоди про асоціацію з 
ЄС на Вільнюському саміті, початку Євромайдану та жорстокого 
розгону демонстрації студентів у Києві, питання європейського 
майбутнього стало найважливішим в українському публічному 
дискурсі. Вимога підписання Угоди про асоціацію спричинила 
ціннісний розкол соціуму та стала однією з головних вимог 
протестувальників на Майдані. Як результат – в 2014 р. 
безпрецедентно велика частка українців стала ідентифікувати себе 
європейцями – 44 % (на 10% більше, ніж в 2013 р.) [13]. Разом з цим 
підтримку європейському вектору демонструвала не абсолютна, а 
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лише відносна більшість українських громадян. Зокрема, у травні 
2013 р. на тлі «євроінтеграційних» обіцянок В. Януковича спів-
відношення між прихильниками ЄС і Митного союзу залишалося на 
рівні 2011 р. – 42% і 31%, відповідно [12].  

Нова віха змін у громадській думці щодо інтеграційних 
пріоритетів країни розпочалася у 2014 р. та здебільшого була 
викликана якісними змінами геополітичних уподобань громадян. 
Кількість прихильників ЄС стала вищою на 3%, порівняно з 2013 р. 
Але частка прихильників приєднання до Митного союзу зменши-
лася з 31% – 2013 р. до 21% в 2014 р. Опитування «Євромайдан – 
передумови масового протесту» зафіксувало у 2014 р. подальше 
зростання підтримки європейського вектора – до 50% і зменшення 
сегмента «неприєднавців» – від 19% до 17% [13]. Посилення ваги 
громадянських ідентитетів стало початком певного «свідомісного» 
перелому в суспільстві. Незважаючи на посилення відцентрових і 
сепаратистських тенденцій, зовнішню інтервенцію, європейська 
інтеграція має потенціал щодо консолідації українського сус-
пільства, перш за все, в сенсі втілення реформ та демократичних 
перетворень європейського гатунку, які зумовлять самоідентифі-
кацію громадян як європейців.  

Серед маркерів полярності ідеологічних орієнтацій – питання 
вступу до НАТО. На референдумі щодо вступу України до НАТО 
в 2012 р. проголосували б «проти» – 37% [12]. Свого макси-
мального показника підтримка ідеї членства в НАТО досягла в 
2014 р. У травні 2014 р. приєднання до Альянсу підтримували 
34% опитаних громадян, «проти» були 48%, 17% – не визна-
чилися. В червні 2014 р., за результатами досліджень Центру 
імені О. Разумкова, на референдумі щодо членства в НАТО 41% 
українців проголосували б «за»; 40% – «проти» [12].  

Зростання підтримки членства в НАТО відбувалося на фоні 
істотного зменшення частки його противників. З серпня 2012 р. 
по травень 2014 р. частка противників вступу до НАТО зменши-
лася від 65% до 48%, а прихильників – навпаки, збільшилася від 
12% до 34% [13]. Проведене в червні 2014 р. опитування показа-
ло зростання кількості лояльних до Альянсу громадян – від 36% 
до 41% [12]. Серед регіонів лише на Заході України ідею член-
ства в НАТО поділяла абсолютна більшість населення – 69%.  
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В Центрі підтримка та заперечення такої ідеї приблизно одна-
кові – 39% і 40%, відповідно. Більшість жителів Півдня – 68%, 
Сходу – 62% та Донбасу – 83% висловилися проти приєднання 
до блоку. На 2014 р. 33% українців назвали вступ до НАТО 
«найкращим гарантом безпеки» [13].  

«Необхідність цивілізаційного вибору», за В. Паніотто, 
постійна орієнтаційна дилема для України. Особливості соціо-
культурної ідентичності мешканців Півдня і Сходу, серед яких – 
високий відсоток російсько-українських біетнорів, значна кількість 
російськомовного населення зумовили особливості системи 
зовнішньо- та внутрішньополітичних орієнтацій [4]. Протягом 
багатьох років східнослов’янський ідентитет постійно підживлю-
вався вкрай негативним ставленням Російської Федерації щодо 
наявної перспективи міжнародної інтеграції України.  

Міжрегіональний розкол за ціннісними преференціями нега-
тивно позначився на процесі становлення спільної громадянської 
ідентичності. Революційні події у 2013–2014 рр. призвели до 
збільшення потенціалу конфліктності в суспільств, що підживлює 
зіткнення протилежних культурних орієнтацій та ідеологій, 
уповільнює процес національної консолідації. 

 Зіткнення геополітичних інтересів підживлювалися електо-
ральним розколом. Найбільше прихильників членства в НАТО 
серед виборців ВО «Свобода» – 77%, партії «УДАР» – 60%,  
ВО «Батьківщина» – 56%. Прихильники цих партій виступають 
проти Ташкентського договору про колективну безпеку країн 
СНД, на який орієнтовані виборці Партії регіонів – 55% та Кому-
ністичної партії – 47% [13]. За умов багатовимірної трансфор-
мації і влада, і опозиція в Україні дедалі частіше демонструють 
неготовність до пошуку компромісів. Гучна риторика щодо 
«зовнішніх впливів» утруднила аналіз реальних прорахунків і 
загроз. Конфронтація протилежних таборів щодо визначення 
геополітичного майбутнього України стала однією з причин 
внутрішньополітичної кризи 2013–2014 рр. 

Політизація ціннісно-ідеологічних питань сприяла не лише 
збереженню та поглибленню світоглядних орієнтацій відміннос-
тей, вони набули ознак конфліктуючих, спричиняючи поляри-
зацію в суспільстві по лінії «ми–вони». Полярні ідентифікації в 
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суспільстві створили феномен «суспільного розмежування», яке 
сприймається сьогодні як «розкол» [8, c. 173]. Несумісні регіо-
нальні матриці самоідентифікації детермінують протилежні 
геополітичні преференції. У західних українців та західних росіян 
вони суттєво відрізняються від преференцій східних українців та 
східних росіян. Це свідчить на користь тези, що саме регіонально-
культурний чинник відіграє чи не найбільшу роль у політичній 
соціалізації. Соціологічні опитування підтвердили: найбільшими 
симпатиками євроінтеграції є громадяни, які висловлюються за 
зміцнення державної незалежності [4].  

Зауважимо, що лише групи, які обрали пострадянські орієн-
тири, стали прихильниками перспективи вступу України до Союзу 
Росії і Білорусі («євразійські орієнтири»). Прихильники вста-
новлення найтісніших зв’язків із розвиненими країнами Заходу та 
зміцнення державної незалежності негативно ставляться до цього 
вектора. Крім того, «євразійці» менш негативно оцінили перспек-
тиву вступу України в Євросоюз, ніж «прозахідна» та «само-
стійницька» групи вступ нашої країни до східнослов’янського 
союзу. Кількість противників євроінтеграції серед респондентів 
групи, що за розширення зв’язків у межах СНД – 10%, серед рес-
пондентів групи, яка за розвиток відносин переважно з Росією, – 
10%, серед тих респондентів, які за зміцнення східнослов’янського 
блоку (Україна, Росія, Білорусь) – 13 %. Натомість кількість про-
тивників східнослов’янської інтеграції серед «західників» – 60%, 
серед «самостійників» – 56% [12]. Обидва зовнішньополітичні 
вектори стали вимірами зіставлення протилежних матриць 
політичної самоідентифікації.  

Особливість України в тому, що у перші роки її незалежності 
визначальним був ціннісний конфлікт між комуністами й антикому-
ністами, а сьогодні провідний ціннісний конфлікт між прибічниками 
європейської (насамперед, євроатлантичної) та євразійської 
(проросійської) орієнтацій. Головна небезпека ситуації в тому, що 
відмінності в поглядах та уподобаннях між громадянами різних 
регіонів стали інструментами політичної боротьби. Як наслідок – 
наростання взаємного відчуження між громадянами за регіональною 
ознакою, послаблення й без того нестійкої внутрішньої цілісності 
українського суспільства. 
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О.Міллер, досліджуючи дуалізм співіснування українських 
ідентичностей, зауважує: «Обидві... сторони дивились і дивляться 
одна на одну як на «чужих», як джерело загрози [6, с. 99]. 
Політична практика підтвердила, що найбільш радикально 
налаштованими у незалежних державах стали носії «совєтської» 
ідентичності. Так, у Придністров’ї домінування ідеології «радян-
ських» у суспільстві призвело до відокремлення від Молдови. В 
Україні, як зазначив директор Донецького інституту соціальних 
досліджень і політичного аналізу В. Кіпень, Донбас – це «певна 
ментальність, яка поєднує в собі велетенський пласт радянської 
спадщини та систему створеного дзеркально-міфологічного 
сприйняття світу» [14]. Така особливість пояснює намагання 
утворення Південно-Східної української республіки в Сєверо-
донецьку за «помаранчевої революції». А проголошення в 2014 р. 
«Луганської та Донецької народних республік» продемонстру-
вало, що в регіонах з «розмитою» ідентичністю «запалити» 
полум’я незгоди з політичною позицією Центру легко. 

Посилення вагомості української ідентичності створило на 
початку 2000-х років ілюзію швидкої українізації Східного 
регіону, яка спонукала Я. Грицака виступити в ролі переконаного 
опонента ідеї поляризованої України [2, с. 4]. Однак загострення 
регіональних розмежувань під час виборів Президента України у 
2004 р. та внаслідок Майдану-2013 посилило актуальність регіо-
нальної донецької ідентичності в ідентифікаційній матриці 
країни. Зростання її ваги недооцінив Я. Грицак, який опти-
містично припустив «українськість Донбасу», «прирощення» 
української ідентичності за рахунок «совєтської» [1]. Відбулося 
зіткнення регіональної ідентичності з загальнонаціональною, яку 
донеччани сприйняли як негативну «західну». Такий стан призвів 
до послаблення суспільних сподівань на творення спільної 
ідентичності громадян України.  

Протестні акції 2013–2014 рр., проголошення сепаратистами 
народних республік в Донецьку та Луганську засвідчили: настав час 
подбати не лише про модернізацію економіки, а й модернізацію 
суспільної свідомості. Йдеться про впровадження пріоритету 
універсалістських цінностей – толерантності, свободи, національної 
гідності. Суперечності між громадянською та етнічною ідентич-
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ностями можуть перерости у конфлікт, розв’язання якого, вважає  
А. Ахієзер, можливе на основі «дуальної опозиції». На одному полюсі 
цієї опозиції – успадковані від минулого стереотипи культури, а на 
другому – ідеал громадянського суспільства [5, с. 509]. Серед 
пріоритетів держави має бути усунення диспаритету, виниклих на 
грунті незбігу світоглядних настанов сегментів багатоскладового 
соціуму, що поставило під загрозу цілісність держави.  

Отже, «задавнений ціннісний конфлікт», зумовлений 
специфікою розвитку сегментів українського соціуму у різних 
цивілізаційних системах, обернувся «драмою нерозуміння» 
(формула Л. Нагорної), несумісністю матриць основоположних 
цінностей, створив ефект «негативної мобілізації» з постійним 
«пошуком ворога» [3, c.11]. На тлі існування в ідеологічному полі 
України кількох ідеологем створило ймовірність застосування 
крайніх форм ворожості до опонентів, зумовило формування 
ризиків «відчуження», призвело до втрати єдності громадян. 

 
_______________________________ 
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Оксана Зорич 

 
ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ  

ЯК СУБ’ЄКТИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТІ: КРИЗА ЧИ ВІДРОДЖЕННЯ? 

 
Стаття присвячена еволюції політичних механізмів впливу та 

трансформацій громадянської ідентичності у фокусі громадських 
організацій. Визначено, що на тлі зростання кількісних показників 
діяльність великої кількості громадських організацій значною 
мірою лишається політизованою та спрямованою на культивуван-
ня подвійної – не тільки української, але (і передовсім) російської 
ідентичності, що призводить до процесів соціальної, політичної, 
культурної деградації та ускладнення самоідентифікації українців 
як самобутнього народу. 

Ключові слова: громадські організації, громадянська ідентич-
ність, політизація етнічності. 

Oksana Zorych. Ukrainian public organizations as a subjectof 
forming of civic identity: crisis or revival? The article represents the 
evolution of political mechanisms of influence and transformations of 
civic identity in focus of public organizations. The paper defines that on 
a background of quantitative indexes growth, the activity of plenty of 
public organizations remainspoliticallyloaded and directed on 
cultivation of double – not only the Ukrainian, but (and foremost) 
Russian identity which results in the processes of social, political, 
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cultural degradation and complication of self-identification of 
Ukrainians as original people. 

Key words: public organizations, civic identity, politicizationof 
ethnicity. 

 
Громадянська ідентичність, незважаючи на велику кількість 

праць, присвячених аналізу цього явища, на сьогодні є мало-
дослідженим феноменом політичного життя. Багатоманіття емпі-
ричних форм утвердження громадянської ідентичності продукує 
необхідність деталізованої аналітичної роботи щодо уточнення та 
специфікації форм та особливостей самоідентифікації індивідів та 
груп через різноманітні моделі політичної участі у суспільних 
процесах, вироблення специфічних інструментів соціального 
активізму.  

Громадянська ідентичність формується за посередництва 
суспільних агентів, одним із найбільш значущих з яких є 
громадські організації. Саме вони утворюють соціальну мережу 
узгодження інтересів між індивідами та владними інститутами, 
розвивають спільну мотивацію та комунікативне середовище для 
суспільного розвитку на основі політичного самовизначення 
індивідів і спільноти в цілому. Понад те, громадські організації 
мають потужний потенціал акумулювання людського ресурсу, 
генерування основних напрямів громадянської участі, формування 
ціннісних маркерів особистості та способів її діяльнісної 
репрезентації у соціальному полі. Ці фактори спричиняють значну 
увагу та прагнення до підконтрольності громадських організацій з 
боку різноманітних політичних сил.  

Прецеденти непрямого, завуальованого впливу на свідомість 
громадян від імені «ідеологічно незалежних» організацій громад-
ського сектору відкривають безліч можливостей для політичних 
спекуляцій довкола тем національної історії, культурної традиції, 
територіальної цілісності та перспектив розвитку суспільства. 
Саме тому громадські організації перманентно перебувають у 
центрі уваги політичних сил та часто здійснюють свою роботу під 
тиском значної інструменталізації, коли від їх імені висловлюється 
«суспільна думка» з того чи іншого питання, розставляються ті чи 
інші акценти у політичній риториці, визначаються «свої» та «чужі» 
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в ментальних орієнтирах особистості, виокремлюється «історична 
правда» та «історичні наклепи», розрізняються «ідоли» та «ідеали» 
у колективному «я» народу.  

 Громадянська ідентичність, що формується за посередництва 
громадських організацій, виявляє себе у двох провідних формах 
взаємодії із політичним режимом: перша – це лояльна (легіти-
мізуюча), а друга – критична (протестна) форма, що спрямована на 
зміну політичної влади, яка не відповідає громадянським цін-
ностям. З моменту набуття незалежності у 1991 р. українські 
громадські організації активізували свою роботу як у першій, так і 
в другій формах. При цьому до публічної риторики були залучені 
ті архетипи та культурні коди, які мали значний потенціал для 
трансформацій громадянської ідентичності, переорієнтування 
ціннісних преференцій – як на локальному, так і на глобальному 
рівнях. Таким способом громадські організації почали поступово 
змінювати свої диспозиції у соціальному полі, виходячи з 
маргінесів на авансцену політичного життя. 

Утвердження громадянської ідентичності на тлі цих процесів 
ускладнювалося тим, що з плином часу кількість громадських 
організацій невпинно збільшувалася. Так, якщо у 1991 р. в Україні 
діяло близько 300 організацій, у 1992 р. – 1356, у 1993 – 3257, у 
1996 р. понад 12000, в 2000 р. – понад 27000 [1, c.394]. За даними 
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 
станом на 1 вересня 2014 р. [2], без урахування тимчасово окупо-
ваної території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, в 
Україні нараховувалося 74260 громадських організацій (включно з 
міжнародними, всеукраїнськими, місцевими організаціями, їх осе-
редками, філіями та відокремленими структурними підрозділами). 
Проте, незважаючи на кількісну складову, як справедливо 
зазначала М. Кармазіна, «громадські організації нині є тим 
інститутом, який, на жаль, не викликає довіри» [3]. Зважаючи на 
це, доречно визначити, якими були політичні механізми, що 
спричинили до девальвації цінності громадських організацій в очах 
суспільства та з’ясувати основні інструменти, що були використані 
громадськими організаціями в контексті утвердження (чи ніве-
лювання) громадянської ідентичності в Україні.  
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Однією із провідних тенденцій становлення громадянської іден-
тичності у фокусі громадських організацій стала мімікрія – уподіб-
нення (чи навіть єднання) українців та сусіднього російського 
народу у численних риторичних практиках. Поширення проросій-
ських настроїв в Україні було прямо пропорційним до кількісного 
зростання громадських організацій, що виступали на захист 
російського мовно-культурного середовища. Якщо у 1995 р. в 
Україні функціонували одне Всеукраїнське та двадцять чотири ре-
гіональних національно-культурних російських товариства [4, c.36], 
то за неповних десять років, станом на кінець серпня 2014 р., в 
Україні діяло вже близько 80 проросійських громадських органі-
зацій, офіційно зареєстрованих Міністерством юстиції України. 
Серед них, зокрема, Українське товариство російської культури 
«Русь» (1992 р.), Всеукраїнська громадська організація «Руська Рада 
України» (1999 р.), Всеукраїнська громадська організація 
«РУСЬКИЙ РУХ УКРАЇНИ» (1999 р.), Громадська організація 
«Російська община України» (2000 р.), Всеукраїнська громадська 
організація «Росіяни України» (2005 р.), Громадська організація 
«Фонд «Руські збори» (2009 р.) тощо [5]. Ці та інші проросійські 
структури переважно позиціонують себе як організації «сооте-
чественников», не вдаючись до аналізу самого поняття Вітчизни, 
систематично апелюючи у своїй роботі до теми мовної та 
культурної єдності російськомовних українців та етнічних росіян. 
Як зазначав Р. Кириченко, провідне завдання цих організацій – 
«створення видимості масового проросійського руху (що спочатку 
маскується під виглядом руху за захист російської мови). Крім того, 
вони виконують й ідеологічну роботу: поширюють проросійську 
агітацію, борються за російську культурну гегемонію в Україні» [6]. 
Ключовою передумовою появи цих організацій у післяперебудовчий 
період в Україні стала зміна панівного статусу росіян у політичному 
та культурному просторі: фактично з домінуючої більшості, 
привілейованої, «титульної» нації, що була «першою серед рівних», 
вони перетворилися на меншину у новоствореній українській 
державі. Сприйняття українців як вторинного етносу, нездатного на 
самостійні політичні дії, втратило свої логічні та історико-політичні 
підстави. Росіяни, що мешкали на території України, зіштовхнулися 
із реаліями, які О. Майборода кваліфікував як «випадок само-
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організації групи в умовах зміни її політичного статусу, коли група-
представник панівної більшості наддержави перетворюється на 
етнічну меншину в новоутвореній національній державі» [7, c.4].  

Ця обставина спричинила сплеск громадської активності про-
російських громадських організацій із культурно-просвітницькою 
місією, яка не викликала жодного негативного сприйняття у 
суспільстві та вищих ешелонах влади. Навіть навпаки – Українське 
товариство російської культури «Русь» (1992 р.), серед статутних 
завдань якого зазначено збереження, розвиток, пропаганду російської 
культури, отримувало, як свідчить Л. Лойко, значну допомогу від 
тодішніх керівників ЦК КПУ, «очевидно, для протиставлення його 
Народному Руху України» [8, c.225]. За «культурництвом» про-
російських організацій часто-густо приховувались ідеї, що виходили 
за контекст просвітництва, відверто підривали основи конститу-
ційного ладу в державі, сприяючи тим самим «розмиванню» кордонів 
громадянської ідентичності народу України. Так, наприклад, у 2004 р. 
голова «Руського товариства Криму» А. Лось ініціював збір підписів 
за референдум щодо перейменування АРК у «Руську Автономну 
Республіку Таврида» та страту ініціаторів Біловезької угоди [9]. 
Основними темами, що ставилися на порядок денний громадського 
дискурсу проросійськими організаціями, були: конституційне 
закріплення російської мови як державної, запровадження подвійного 
громадянства, спільний інформаційний простір Росії та України, 
збереження російськомовної освіти. Ці та інші гасла були об’єднані 
спільною ідеєю – порятунку росіян та російськомовного населення, 
що зазнало утисків у незалежній Україні. Фактично мало місце 
імплементування на організаційному рівні феномену політизації 
етнічності, тобто, як стверджував В. Котигоренко, «набуття етнічною 
спільнотою політичної свідомості та її мобілізації для досягнення 
певних цілей політичного характеру, виходу на арену політичного 
життя і боротьби за реальну участь у прийнятті політичних рішень та 
контролі за їх виконанням» [10, c.597]. 

При цьому базовим принципом ведення громадської роботи 
була своєрідна боротьба за визнання росіян державотворчою на-
цією, а не міноритарним етносом в Україні. Громадські організації 
російського спрямування взяли на озброєння тезу, що ця боротьба 
за домінування – це насамперед боротьба понятійна, тож хто 
виграє битву за усталення стереотипів, громадянських орієнтирів, 
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ціннісних настанов українського народу, врешті-решт, контролю-
ватиме колективне «я», свідомість громадян, матиме доступ до 
решти ресурсів – земельних, виробничих, фінансових, політичних 
тощо. Один із адептів такого підходу, активіст громадської 
організації «СОЮЗ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ» (на сайті Державної 
реєстраційної служби Міністерства юстиції України має реєстра-
цію, без уточнення року заснування) Є. Чернишев, зазначав, що 
понятійний апарат – це зброя масової світоглядної поразки. Саме в 
цьому напрямі була розгорнута пропагандистська робота 
переважної більшості проросійських громадських організацій, що 
розпочали свою понятійну війну за Україну. Логіка інтелектуаль-
ного наступу, спрямованого на спростування громадянської 
ідентичності у інтерпретації Є. Чернишева, була такою: по-перше, 
саме поняття «українці» є омонімом, тобто тим словом, що має 
різні значення, тож варто розрізняти юридичний, етнічний та 
політичний зміст терміна «українець»; по-друге, на підставі 
юридичного факту проголошення незалежності України був 
здійснений так званий «помилковий» «філологічний прийом», коли 
громадяни України були визнані українцями, із самобутньою куль-
турою, мовою, історією; по-третє, це створило «уявну» політичну 
націю українців, якої насправді не існує [11]. Симптоматичним є 
також те, наскільки послідовно в українофобській риториці 
вживалося словосполучення «на Україні» серед широкого кола 
громадських активістів, суспільно-політичних діячів, представ-
ників російськомовних ЗМІ. Цей промовистий приклад неграмот-
ності було виправдано сумнівними ідеологічними поясненнями. 
Так, Є. Чернишев заявляв, що «Україна етимологічно позначає 
окраїну, тобто землю, а не окрему державу», тож прийменник «в 
Україні» є протиприродним, оскільки «фіксує Україну як окрему 
від Росії державу...» [11]. Таким чином пояснювалася висока 
цивілізаторська місія Росії серед «темного» українського народу.  

Поступово інструменти, що були застосовані для політизації 
роботи громадських організацій та розмивання кордонів громадян-
ської ідентичності, ускладнювалися та множилися. Крім рито-
рично-пропагандистських, до них були долучені інституційні та 
посадові (лобіювання на посади очільників громадських організа-
цій осіб, лояльних до ідей культурної асиміляції українців). Так, 
громадські організації, які виступали симпатиками Росії, активно 
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брали участь у формуванні політичних партій російського 
спрямування в незалежній Україні. У 1991 – 1992 рр. донецьке 
відділення Українського товариства російської культури «Русь» 
було активним учасником створення Слов’янської партії [12, c.65], 
а її регіональним відділенням став КОНГРЕС РУСЬКИХ ОБЩИН 
КРИМУ. РУСЬКИЙ РУХ УКРАЇНИ виступав за формування 
політичної партії «За Русь єдину» (2001–2002 рр.), що, у свою 
чергу, стала фундаментом «Руського блоку» (з 2002 р.). При цьому 
керівні посади в цих організаціях обіймали не прості громадські 
активісти, а діячі із солідним політичним реноме, які мали досвід 
ідеологічної роботи у формуванні колективних цінностей та 
орієнтацій населення. Так, КОНГРЕС РУСЬКИХ ОБЩИН КРИМУ 
очолював депутат Верховної Ради автономії, колишній кандидат на 
посаду кримського президента С. Шувайников. А колишній лідер 
Російської общини Криму С. Цеков – член Всесвітньої коорди-
наційної ради російських співвітчизників (2007 – 2014 рр.) плідно 
поєднував адміністративну роботу в громадському секторі із 
партійною розбудовою: у 2003 – 2005 рр. він обіймав посаду 
заступника Голови партії «Руський блок», а з 2010 р. був 
заступником Голови партії «Руська єдність». С. Цеков активно 
пропагував ідеї надання українській і російській мовам рівного 
конституційного статусу, пріоритетного розвитку стратегічного 
партнерства України з учасниками Єдиного економічного 
простору з перспективою підписання нового Союзного договору; 
переходу України до федеративної форми державного устрою [13].  

Прагнення до асиміляції українського народу поступово 
набувало форм переорієнтації знаково-символічного простору 
суспільного буття. Так, громадська організація «Російська община 
Криму» (1994 р.) регулярно відзначала День входження Криму до 
складу Росії (1783 р.), а КОНГРЕС РУСЬКИХ ОБЩИН КРИМУ на 
власному Інтернет-сайті пропагував гасло «Крим – колиска 
російського Православ’я та символ повноцінності Росії!» [14]. 
Всеукраїнське національне культурно-просвітницьке товариство 
«Руські збори» виступало із гаслом: «Не вместо, а вместе!», а 
Житомирська обласна громадська організація «Руська співдруж-
ність» (2004 р.) пропонувала такий календар суспільно важливих 
свят: 8 січня – День возз’єднання Русі (Переяславська рада),  
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12 червня – День Росії, 4 листопада – День народної єдності,  
21 лютого – Міжнародний день рідної мови, рідної російської 
мови, 13 травня – День Чорноморського Флоту Росії, 22 серпня – 
День Державного прапора Російської Федерації тощо [15]. Разом із 
тим, на сайті організації не зазначено жодного загально-
українського свята, весь «червоний» календар сформований з дат, 
знакових для Росії та історичної пам’яті її громадян. Така позиція 
відвертого ігнорування українського календаря свят знаходила 
своє пояснення у розрізненні проросійськими громадськими акти-
вістами понять «свято» та «вихідний день». Так, наприклад, голова 
«Російської общини України» К. Шуров коментував День 
Незалежності України: «Це скоріше загальний вихідний, у який 
працюють всі базари та практично всі служби побутового обслу-
говування. Тобто народ живе звичайним життям та використовує 
цей вільний день абсолютно на свій розсуд» [16]. 

Непоодинокими були прецеденти утворення так званих 
«багатостаночних» громадських організацій. Прикладом такого 
суспільно-політичного проекту є ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«ОПЛОТ», що була створена у Харкові у 2010 р. під керівництвом 
Є. Жиліна. Ця організація має суміжні дочірні утворення – благо-
дійний фонд «Оплот», юридичну компанію «Оплот», аудиторську 
компанію «Оплот-аудит», інформаційне агентство «Оплот-Інфо» 
тощо. Основні ідеологічні напрями роботи громадської організації 
«Оплот» спрямовані на унеможливлення героїзації воїнів ОУН – 
УПА, звеличення історичних перемог радянської армії. Зазначені 
ідейні основи роботи громадської організації «Оплот» та інших їй 
подібних утворень демонструють технологію симуляції історії та 
фальшування політичного змісту демократії як способу формуван-
ня громадянської ідентичності, дискредитації локальних спільнот в 
очах один одного та провокування громадянського протистояння 
на основі ідеологічних кліше зовнішньополітичного вибору україн-
ців – або Росія, або Європа. У найбільш кристалізованій формі 
стратегію ідентифікаційного розколу, яка була застосована 
російськими політтехнологами в Україні, сформулював О. Дугін: 
«Україна являє собою суспільство із подвійною ідентичністю. Ми 
бачимо в ній православну східнослов’янську країну із тими ж 
самими історичними коренями, що і у великоросів та білорусів… 
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[вона] сьогодні складається з двох ідентичностей, двох народів. 
Западенське ядро усвідомлює себе частиною Європи. Східні та 
південні області відносять себе до русько-євразійської цивілі-
зації… Кордон між цивілізаціями, у випадку України, не збігається 
із державними кордонами, а ділить цю країну на дві майже рівні 
частини, що пролягають приблизно по Дніпру… Тож є дві 
України, а не одна, і при цьому геополітичні вектори у них прямо 
протилежні» [17]. Таким чином в українському суспільстві за 
посередництва громадських організацій та діячів укорінювались 
ідеї автономізації та незалежності окремих регіонів країни. Для 
частини суспільства примордіальними залишалися локальні іден-
тифікації, а базовою референтною групою стали не всеукраїнські 
громадські організації, а регіональні громадські об’єднання, які 
спекулювали на темі етнонаціональних, а не державно-громадян-
ських спільностей, проводили нищівну для української громадян-
ської ідентичності інформаційну політику, спрямовану на 
створення образу українця як антигероя в історії – нащадка 
«зрадників» Мазепи, Бандери, «фашиста» тощо. 

Оптимізації механізмів державного регулювання громадського 
сектору сприяло оновлення законодавчої бази – з 1 січня 2013 р. 
набув чинності Закон України «Про громадські об’єднання» [18]. 
Згідно з ним, громадські організації мають можливість проводити 
комерційну діяльність, що відповідає меті об’єднання. З одного 
боку, ця новела мала б сприяти покращенню фінансового адмі-
ністрування роботи громадських організацій, з іншого – посилює 
ризик нарощення підприємницької складової в роботі організацій 
та їх функціонування як бізнесових лобі в громадській сфері.  

Тенденція «ручного» керівництва громадськими організаціями 
значною мірою зберігається. Прикметно, що засновники та 
очільники цих проектів навіть не намагаються завуалювати свої 
ініціативи – часто назви громадських організацій безпосередньо 
корелюють із назвами політичних партій: ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ 
АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА» (2007 р.), Гро-
мадська організація «ФРОНТ ЗМІН» (2008 р.), Всеукраїнська 
громадська організація «Громадянська позиція» (2009 р.), Всеук-
раїнське громадське об’єднання «НАРОДНИЙ ФРОНТ» (2009 р.), 
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АВТОМАЙДАН» (2014). Окремі 
громадські організації, як наприклад, «УДАР ВІТАЛІЯ КЛИЧКА», 
«ФРОНТ ЗМІН» включені Центральною виборчою Комісією 
України до переліку громадських організацій, яким надано дозвіл 
мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народ-
них депутатів України 26 жовтня 2014 р. [19]. Таким чином, цим та 
іншим громадським організаціям відводиться суто технічна роль 
керованого, передбачуваного в своїх оцінках «незалежного» 
спостерігача на виборах, де відповідні політичні кола висувають 
свої партії. Громадські організації, будучи «клонами» партій, 
маючи серед своїх співзасновників відомих політичних діячів, 
лишаються значною мірою політично ангажованими та не 
здатними провадити незалежну громадсько-експертну роботу, кон-
структивно впливати на формування громадянської ідентичності 
народу України. Таким способом україні практично імплементу-
вався феномен GONGO – GovernmentOrganized Non-Governmental 
Organization – громадські (неурядові) організації (акції), що органі-
зовані (керовані) урядом [20, с.28]. 

Численні приклади «кишенькових утворень», які поновлюють 
власну активність мірою надходження фінансових ресурсів під 
конкретний «проект», істотно нівелюють рівень лояльності у 
суспільстві до громадських об’єднань та провокують стагнацію 
громадянської ідентичності народу України. Як свідчать дані 
моніторингу Інституту соціології НАН України за 2013 р., сьогодні 
переважна більшість українців (87,2 %) не має членства у жодній з 
громадських, політичних організацій чи рухів [21, с.121]. Це свід-
чить про переважне невикористання громадянами свого права на 
участь у громадських організаціях, коли навіть за формальною 
ознакою – кількісним параметром (не беручи до уваги параметр 
активного чи інертного членства) громадський сектор в Україні 
постає як суто декларативна величина – певний суспільний фантом. 
Переважна кількість українців не співвідносить власну громадян-
ську ідентичність із необхідністю та достатністю її репрезентації 
через громадські організації, віднаходячи альтернативні канали 
самоорганізації та впливу на суспільно-політичне життя країни 
(політичні партії, стихійні акції протесту, Інтернет-мережі тощо).  
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Громадянська ідентичність українців у фокусі громадських 
організацій залишається у кризовому стані. Українці переважно не 
кваліфікують громадські організації як референту групу своїх 
ідентифікаційних ролей та статусів у суспільстві внаслідок систем-
ного застосування громадськими організаціями інструментів 
розмивання кордонів громадянської ідентичності, зокрема таких, 
як: 1) політизація етнічності, спекулювання на темах культурної, 
мовної, територіальної автономії етнічних меншин; 2) квазі-
люстрація: керівники / засновники громадських організацій часто 
паралельно обіймають державні адміністративні посади та демон-
струють лояльність до конкретних політичних проектів; 3) фальси-
фікація історії та українофобська пропаганда, що формує 
негативний імідж України не тільки на міжнародній арені, але і в 
очах українських громадян, деморалізуючи населення та сприяючи 
розмиванню кордонів громадянської ідентичності; 4) формування 
розгалуженої мережі GONGO – неурядових організацій, керованих 
урядом, що працюють як завуальовано, від виборів до виборів, так 
і виступають «клонами» одноіменних політичних партій.  

Для утвердження та розвитку громадянської ідентичності за 
посередництва громадських організацій у першу чергу необхідно: 

- популяризувати загальнодержавну модель громадянської 
ідентичності, акцентуючи увагу на громадянській відповідальності 
та політичній єдності українського народу. Громадські організації 
у цьому процесі можуть стати ефективними суспільними агентами 
у налагодженні комунікації між ключовими суб’єктами політики – 
громадянами та владними інститутами; 

- уникати політизації етнічного компоненту в офіційній 
риториці та повсякденних практиках конструювання громадян-
ської ідентичності, особливо в контексті мовного питання, що 
відкриватиме можливість для вироблення альтернативної візії 
майбутнього України, відмінної від спекулятивних проектів 
сепаратизму та/чи федералізації держави; 

- розвивати український історико-культурний наратив через 
мережу громадянської освіти в усіх регіонах країни, поширюючи 
знання про історію та культурні здобутки українського народу, 
вільні від ідеологічних штампів та кліше. Це сприятиме розвитку 
політико-правової компетентності українського народу, забезпе-
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чить участь індивідів та груп у суспільному житті держави, 
свободу символічного вираження патріотичних почуттів належ-
ності громадян до єдиної політичної спільноти. 
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Ольга Михайлова 
 

ГРОМАДЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ  
В ДЕЛІБЕРАТИВНОМУ КОНЦЕПТІ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
У статті розкривається зміст поняття «громадянська 

ідентичність» відповідно до теоретичних положень делібера-
тивного (дискурсивного) концепту громадянського суспільства. В 
основі цього концепту лежить теорія комунікативної дії та інші 
теоретичні розробки німецького політичного теоретика Ю. Га-
бермаса, які помітно вплинули на розвиток політичної науки у 
західних країнах. У статті показано, як перевизначається зміст 
поняття «громадянська ідентичність» з огляду на розуміння 
співвідношень суспільства і держави, політичної та громадян-
ської сфер, оскільки ці співвідношення по-новому осмислюються у 
деліберативному концепті громадянського суспільства.  
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Ключові слова: громадянська ідентичність, громадянське 
суспільство, комунікативна дія, дискурс.  

Olga Mikhaylova. Civic Identity in Deliberative Concept of Civil 
Society. The article deals with the meaning of «civic identity» 
according the provisions of civil society deliberative theory. These 
provisions articulated in the works of the German political theorist J. 
Habermas, made a noticeable impact on the political science 
development in the West. The article shows how the concept of «civic 
identity» had been overridden in a view of the new understanding of 
society and state relations, political and civil sectors, as these 
relationships are interpreted in a new way in deliberative concept of 
civil society. 

Key words: civic identity, civil society, communicative action, 
discourse. 

 
Дослідження громадянського суспільства протягом останніх 

30 років стали таким напрямом політичних досліджень, де плідно 
переосмислюється поняття «громадянська ідентичність». В 
англомовній літературі це поняття фігурує як Civic Identity (англій-
ською) або Bürgerliche Identität (німецькою) і увага до нього 
зростає. Причому поняття, осмислене науковцями, дедалі частіше 
залучається в суспільно-політичний дискурс. Утім, його змістовне 
наповнення до сьогодні підлягає уточненню.  

Робота у цьому напрямі проходить чи не найбільш активно і 
плідно в рамках деліберативного (дискурсивного) концепту грома-
дянського суспільства. Предметом дослідження у цій статті 
виступає громадянська ідентичність, як поняття з лексикону 
політичної науки, яке осмислюється всередині деліберативного 
концепту громадянського суспільства і у відповідності до його 
теоретичних положень.  

Новітні конотації у розумінні громадянської ідентичності 
відбивають зрушення у тому, яким змістом наповнюються нині, у 
ХХІ ст., поняття демократії, громадянства, громадянських свобод, 
як переосмислюється значення комунікації та громадянського 
активізму. Ці зрушення зумовили широку інтерпретацію терміна 
«громадянська ідентичність» у тематичній «Енциклопедії ідентич-
ності»: «Від діяльності неформальних спільнот до формалізованих 
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політичних процесів і державних справ громадянська ідентичність 
передбачає формування та узгодження особистих і групових 
ідентичностей, як вони пов’язані в суспільних ролях, присутності та 
участі в суспільному житті. Громадянська ідентичність є особливо 
важливим фактором громадянської активності та участі в демокра-
тичній дискусії. Глобальні комунікаційні технології, що ширяться, 
глобальні ринки і глобальні політичні мережі активізували питання 
громадянської ідентичності в тісному зв’язку із стурбованістю з 
приводу громадянського роз’єднання і безправ’я» [1]. 

Дослідження громадянської ідентичності набули на глобально-
му рівні відчутного поштовху до розвитку і оновлення наприкінці 
1980-х років. Тоді крах комуністичної системи підштовхнув дос-
лідження громадянського суспільства у посткомуністичних країнах, 
які опановували нові демократичні перспективи, а також і в країнах 
розвинутої демократії. Останнім довелося переглянути усталені 
уявлення про засади громадянства в контексті зламу двополярної 
системи, процесів глобалізації, інформатизації та особистої еман-
сипації громадян. 

Іншим чинником, що зумовив сплеск уваги до поняття 
«громадянська ідентичність», стали парадигмальні зрушення у 
соціальних дисциплінах і поява нових концептуальних підходів до 
досліджень громадянського суспільства. Когнітивний поворот 
середини ХХ ст. створив інструменти переосмислення класичної 
соціології Вебера та Дюркгейма, згідно з якою соціальні феномени 
трактувалися в ідеології об’єктивації. Когнітивний поворот, який 
часто визначають як наукову революцію, скоригував таке бачення за 
рахунок уваги до суб’єктивних чинників, які у соціальних процесах, 
як правило, відіграють вирішальну роль; він полягав у включенні 
проблем пізнання в структуру методології соціальних дисциплін. У 
стосунку до досліджень ідентичності його розробляли Г. Теджфел, 
Дж. Тьорнер, М. Хогг, Є. Зерубавель та інші. 

Увага до когнітивних чинників у соціальних дисциплінах 
підштовхнула поширення такого методологічного підходу як 
конструктивізм (в західній науковій традиції також відомого як 
конструкціонізм). На ці процеси вплинув вихід у 1966 році роботи 
П. Бергера і Т. Лукмана «Соціальне конструювання реальності». 
Феноменологічна перспектива дала можливість авторам по-новому 
відповісти на питання, як людина створює соціальну реальність і 
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як вона, в свою чергу, творить людину. Чималий внесок у методо-
логію конструктивізму зробили також П. Бурд’є, Д. Белл, Ф. Барт, 
К. Д. Герген, Е. Гідденс та інші. Окрему позицію посідає в цьому 
списку соціальний теоретик Ніклас Луман, який запропонував 
подивитися на соціальну систему не як на об’єкт, а як на форму 
розрізнення системи і середовища. Значний внесок у розробку 
конструктивістського підходу зробив П’єр Бурд’є, довівши, що не 
можна виводити дії та взаємодії зі структури, а разом з тим не 
можна редукувати структури до взаємодії суб’єктів. 

Науковці роблять наголос на дієвості і відповідності конструк-
тивістських підходів у першу чергу у тих політичних досліджен-
нях, які стосуються проблематики ідентичності [2, с. 398–400]. 
Саме тому конструктивізм знайшов втілення в дослідженнях 
сутності націй, і зразком такого застосування може слугувати 
концепт політолога Бенедикта Андерсона про націю як уявлену 
спільноту, в рамках якого він пропонує розрізняти спільноти не за 
справжністю чи несправжністю, а за манерою уявляння [3, с. 23]. 
Цю конструктивістську лінію представляє в Україні Володимир 
Кулик, який висловив переконання, що колективні ідентичності, 
національну зокрема, слід вважати не «непорушними біологічно 
закоріненими сутностями, а історично і контекстуально специфіч-
ними соціяльно-дискурсивними конструктами» [4, с. 38]. 

Когнітивна революція і конструктивістські підходи зумовили 
потребу у переосмисленні усталених уявлень щодо принципів полі-
тичної організації суспільства, що, зокрема, відбилось у досліджен-
нях громадянського суспільства. Наявні концепції, як вказують 
історіографи питання, «виходили з натуралістичної статичної 
даності і однорідності (гомогенності) громадянського суспільства, 
що покликане раціонально формувати суспільну думку щодо полі-
тичного порядку денного і, за великим рахунком, формувати 
політичний курс» [5, с. 7–9]. Альтернативне уявлення, відповідне 
викликам часу, сформулював німецький політичний філософ та 
політолог Юрген Габермас.  

Габермас запропонував розуміти громадянське суспільство як 
публічну сферу, де конституюється політично активна громад-
ськість, яка формує суспільну думку і транслює її у політичну 
сферу. В основі такого уявлення лежить створювана науковцем у 
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1960 – 1980 рр. теорія комунікативної дії. Розробляючи цю теорію, 
Габермас спирався на розрізнення американським філософом 
Ноамом Хомські мовної компетентності та здійснення мови, а 
також на розроблену Джоном Остіном та Джоном Серлем теорію 
мовленнєвих актів, де останні розумілись як такі, що містять у собі 
певні правила комунікації. Габермас пішов далі, ствердивши, що 
правила мовних актів конституюють правила вчинків і дій 
учасників діалогу, і дискурс (як зразок чи модель формування 
комунікативної компетентності) таким чином справляє визначаль-
ний вплив на перевизначення правил співіснування людей. 
Спільноти людей, що володіють комунікативною компетентністю, 
Габермас визначав як «комунікативну громадськість», здатну до 
реалізації дискурсу.  

У цій логіці політика, включно із законодавством, осмислю-
ється як наслідок «комунікативних дій» активної частини гро-
мадян, причому особливу значущість набуває «спільний горизонт 
інтерпретацій, усередині якого з актуальних приводів ведуться 
публічні суперечки про політичне саморозуміння громадян 
республіки» [6, с. 313]. Таким чином Габермас ставить політичну 
сферу в пряму залежність від комунікативного чинника, від реалі-
зації його у дискурсивних суспільних практиках. Ці теоретичні 
положення лягли в основу дискурсивного концепту громадян-
ського суспільства, що набув поширення і впливу серед науковців 
західних країн, і особливо у США від 1990-х років.  

Інша назва цього концепту – деліберативний – відбиває зміст 
поняття «deliberatio», тобто «старанне зважування», «обговорен-
ня», «обмірковування». Відповідно, суспільство, визначене через 
це поняття, розуміється як таке, що дебатує і дискутує, де роз-
гортаються і підтримуються узгоджувальні і дорадчі процеси [7]. 
Процесуальний підхід, застосований таким чином для розуміння 
сутності громадянського суспільства, унеможливлює чітко визна-
чити його як конкретну суспільну структуру, але вказує на умови 
його виокремлення, що актуалізуються в тих чи інших контекстах. 
Це відповідає теоретичним засадам конструктивізму, який наголо-
шує на умовності виокремлення груп, які виступають як зручні 
одиниці аналізу у соціальних дисциплінах, виокремлені за певним 
принципом, але не як сутності, що об’єктивно існують. 
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Щодо умов виразної, переконливої репрезентації громадян-
ського суспільства, то вони наявні в умовах дотримання засад 
свободи і демократії – у правовому суспільстві, де реалізовані 
засади свободи слова. Але це не єдина, не достатня і, можливо, не 
перша умова. З іншого боку, ключовою умовою існування грома-
дянського суспільства виступають практики вільної немодерованої 
(але водночас компетентної) комунікації осіб, що складають 
громадянське суспільство через побудову, згідно з думкою Ю. Га-
бермаса, «автономних громадськостей».  

Він у такій логіці подає динаміку їх становлення: «Центри 
комунікації, що постійно ущільнюються, які виникають натуральним 
чином із мікросфери повсякденної практики, можуть розгортатися в 
автономні громадськості і затверджуватися як такі, що само-
здійснюються, високорівневі інтерактивності лише в тій мірі, в якій 
життєвий потенціал використовується для самоорганізації та для 
самоорганізованого застосування засобів комунікації» [8, с. 355–356]. 
В цій логіці самовизначення членів таких громадськостей набуває 
ключового значення, причому саме ідентичності задають параметри, 
в яких розгортаються життєві повсякденні практики, і визначають, 
якого наповнення вони набувають.  

Динаміка становлення «автономних громадськостей», на 
думку Габермаса, лише генетично пов’язана з постанням націо-
нальних спільнот. Він визнає роль націоналізму в імплементації 
громадянства, але визначає її як роль суто функціональну. Науко-
вець зазначає, що «громадянство ніколи не було концептуально 
пов’язане з національною ідентичністю» [9, с. 53], але при цьому 
трактує його (громадянство) як феномен того етапу соціальної 
інтеграції, що має генетичні зв’язки і залежності з попереднім 
етапом, на якому соціальна інтеграція відбувалася на рівні націо-
нальному. Сучасне громадянство, за Габермасом, постає системою 
дискурсивної комунікації, позбавленої етнічно-культурних залеж-
ностей, але поєднаної консенсусністю та раціональністю.  

Загалом Габермас виокремлює три етапи життя людства відпо-
відно до способу соціальної інтеграції – релігійний, національний, 
громадянський (республіканський) [6, с. 164]. У своїй «республі-
канській моделі громадянства» Габермас ставить цінність інсти-
тутів у залежність від ставлення до них населення. Причому 
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йдеться про громадян, які призвичаєні до політичної свободи і 
мають «ми»-перспективи щодо активного самовизначення, – тобто 
не лише на світоглядному, але й на діяльнісному рівні втілюють 
ліберальний дискурс. Найголовніша комунікативна складова нової 
ідентичності – це спільний горизонт інтерпретацій. Досвід держав-
націй у забезпеченні такого горизонту має бути застосовано у світі 
пост-національному, вважає Габермас, проголошуючи «залучення 
іншого» своєю принциповою настановою. 

Науковець доводить, що засадничими для формування ідентич-
ності громадянської спільноти вже є не гомогенність походження чи 
подібний спосіб життя, але відносини взаємного визнання. Тобто 
спільнота визначається не ззовні, а зсередини, через практики 
ідентифікації її членів як таких, що відкриті до активного творення 
спільного дискурсу (а отже, спільних засад практики) у комунікації. 
Конструктивістська методологія приводить Ю. Габермаса до 
висновку, що в реаліях республіканської фази соціальної інтеграції 
громадянство (подібно до того, як в етнонаціональних концепціях – 
нація) являє собою специфічний статус особи, зумовлений не так 
правовими, як ідентифікаційними практиками. Таким чином іденти-
фікація зі спільнотою творить цю спільноту як одиницю аналізу у 
суспільних науках, хоча це не означає, що така одиниця аналізу 
(спільнота чи суспільна структура) не здійснює зворотного впливу 
на формування ідентичностей.  

Спільний горизонт інтерпретацій становить запоруку будь-
якої колективної ідентичності, роблячи можливою змістовну кому-
нікацію між людьми. Цей рівень, означаючи як епістемний, 
вітчизняний політолог А. Карась пропонує розуміти як семіотично 
визначену символічну і семантичну налаштованість свідомості і 
ментальності членів певного суспільства. Він вказує на зв’язок 
епістемного чинника і концепту дискурсу і узагальнює: «Грома-
дянська ідентичність завдяки дискурсу, орієнтованому на визнання 
індивідуальної свободи й автентичності людини, формується з 
конгруентною до неї правовою і повсякденною культурою, а в 
сукупності вони артикулюються в нового ґатунку семантиці, 
ідеомії, наративах і текстах» [10, с. 32]. 

Комунікативні теорії дістали поштовх до розвитку від сере-
дини ХХ ст. в контексті модернізаційних трендів і як їхня 
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інтелектуальна рефлексія, покликана, крім того, осмислити владу в 
координатах демократії як засіб інституціонального спілкування 
багатьох сторін. Крім Ю. Габермаса, цю лінію соціальної теорії 
представляють К. Дойч, Х. Арендт, Н. Луман, К.-О. Апель. 
Зокрема, Карл Дойч вказував на соціальну комунікацію як на 
основу формування національних і державних суспільств. Згур-
тованість нації, на думку автора, зумовлена вищим рівнем 
комунікативної активності всередині неї. А це, в свою чергу, 
забезпечується не лише зрозумілістю мови, але й спільними 
контекстами, цінностями, зв’язками, що вирізняють побут і 
уявлення тієї чи іншої нації.  

Соціогуманітарні дослідження дискурсивних практик зосе-
реджені, зокрема, на цій спільності контекстів у їхньому стосунку до 
ідентичностей. Цьому стосунку присвятили увагу науковці Я. Бло-
март, М. Ветерелл, Дж. Поттер, Т. ван Дейк, М. Йоргенсен та інші. 
Окрема роль у цьому контексті належить соціальному теоретику             
Н. Луману, який визначає комунікацію як ту єдину суто суспільну 
операцію, яка дозволяє виокремлювати структури суспільства поряд 
з іншими структурами – фізичними, індивідуальними тощо. Саме 
різні коди комунікації, на погляд соціолога, визначають специфіку 
різних соціальних підсистем. Відповідно, громадянське суспільство 
має визначатися специфічним кодом комунікації, і ця ідея Н. Лумана 
була розгорнута у роботі «Теорія громадянського суспільства» 
авторства Джин Коген та Ендрю Арато.  

Коген і Арато, презентуючи своє дослідження «Громадянське 
суспільство і політична теорія», зафіксували на момент її виходу 
(а це 1992 р.) відсутність повноцінної теорії, яка б окреслювала 
сутність громадянського суспільства відповідно до «тих інте-
лектуальних контекстів, що пов’язані з сучасними формами 
діяльності» [11, с 11]. Автори позиціонують своє дослідження як 
відповідну викликам часу теорію громадянського суспільства. В 
ширшому контексті політичних досліджень його маркують як 
належне до дискурсивної (деліберативної) концепції громадян-
ського суспільства. У своїй роботі автори знайшли опертя в 
першу чергу в доробку Ю. Габермаса.  

Зміст поняття «громадянська ідентичність» у дискурсивному 
концепті громадянського суспільства стає зрозумілішим з огляду 
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на те, яким чином у цьому концепті осмислюються дві проблеми: 
співвідношення громадянського суспільства і держави, а також 
співвідношення громадянської та політичної сфер. Ці співвід-
ношення змінювалися протягом останніх десятиліть об’єктивно, у 
перебігу політичних трансформацій світу. Принаймні цим 
зумовлена потреба корекції класичних підходів; але вона також 
зумовлена розвитком суспільних наук (зокрема, методології), а 
також постановкою нових завдань у сфері не лише аналізу, але й 
політичної практики, що пов’язані з демократизацією та створен-
ням умов для консенсусної комунікації всередині суспільства. 

Перегляд усталених уявлень щодо сутності громадянського 
суспільства відбувається у дискурсивній теорії через пере-
осмислення класичного гегелівського уявлення про громадянське 
суспільство як сферу реалізації приватних інтересів, як опосеред-
ковану працею систему потреб. У такому трактуванні громадян-
ське суспільство постає як антагоністичне, причому урівноважити 
різноспрямовані інтереси покликана держава. Тому Гегель 
інтегрує громадянське суспільство у державу, проголошує його 
залежність від державних установ і особливо – від правової 
системи. Прихильником гегелівського підходу до громадянського 
суспільства виявив себе, зокрема, Юрій Левенець, який у роботі 
«Держава у просторі громадянського суспільства» закликав «роз-
глядати поступ правової держави і громадянського суспільства не 
тільки як близькі й тісно взаємопов’язані і взаємозумовлені 
процеси, але і як суспільно-правовий феномен одного порядку. В 
цьому випадку правова держава та громадянське суспільство є 
лише різними його визначеннями…» [12, с. 109].  

Уявлення, що концепція громадянського суспільства має сенс 
лише в межах дихотомії «громадянське суспільство – держава», 
хоч і лишається доволі впливовим, підлягає системній критиці 
протягом останньої половини ХХ ст. Причому цю критику було 
здійснено, як мінімум, за чотирма напрямами: за нормативним 
напрямом (Х. Арендт), за генеалогічним (М. Фуко), з позицій 
системного підходу (Н. Луман) та з позицій історицизму (К. Шміт, 
Р. Козеллек та Ю. Габермас). На це вказують Джин Коген та 
Ендрю Арато, на думку яких предмет сучасних дискусій всередині 
політичної теорії розташовується в зовсім іншій площині, ніж у 
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ХІХ ст., коли ця теорія визначалась опозицією суспільство – 
держава [11, с. 24].  

Здатність держави гарантувати своїм громадянам дотримання 
їхніх прав як головний аргумент етатистськи орієнтованих концеп-
тів громадянського суспільства Коген і Арато ставлять під сумів, 
наголошуючи: «Хоч держава виступає в ролі органу, що легалізує 
права, вона не є ані їх джерелом, ані підставою їх загальнозначу-
щості. Права зароджуються у вигляді вимог соціальних груп або 
окремих особистостей у публічних просторах громадянського 
суспільства, що формується. Вони можуть забезпечуватись позитив-
ним правом, але вони не тотожні праву і не є його похідними; у 
сфері прав закон захищає і закріплює те, що вже було досягнуто 
автономними зусиллями соціальних акторів» [11, с. 564–565]. В 
цьому контексті виходить на перший план роль громадянської 
ідентичності, яка відтепер осмислюється не як результат чи наслідок 
побудови суспільно-політичних утворень (наприклад, через іденти-
фікацію з громадянами держави, визначеною правовою належністю 
до їх числа).  

Сама система права ставиться в дискурсивній теорії грома-
дянського суспільства в залежність від «вимог соціальних груп або 
окремих особистостей», і, таким чином, громадянська ідентичність 
виступає як джерело і чинник, що визначає правові аспекти 
урядування конкретного державного утворення. В цьому процесі 
важливим є спосіб інституалізації громадянського суспільства, 
оскільки він визначає, наскільки чутливим виявляться формальні 
структури до вимог громадян і ширше – громадянства. Держава 
може закласти фундамент громадянської ідентичності, впливати на 
неї, але над процесами особистої ідентифікації не владна. І навіть 
навпаки, відверті прояви безправ’я та утисків свободи з боку 
корумпованих владних інституцій можуть спричиняти поширення 
громадянської ідентичності, що довели події протестної хвилі 
взимку 2013 – 2014 рр. в Україні. 

Отже, громадянська ідентичність, як вона осмислюється під 
впливом дискурсивної теорії громадянського суспільства, не зале-
жить від державної підтримки і не підлягає державному контролю. 
Як симптом і водночас рушійна сила громадянського суспільства, 
вона активно впливає на державні справи і тяжіє до того, аби 
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визначати їх через структури громадянського суспільства. Ефек-
тивність впливу цих структур безпосередньо залежить від рівня 
інституалізації громадянського суспільства в державі (яка ніколи 
не поширюється на все громадянське суспільство), що забезпе-
чується, в першу чергу, правовими важелями. 

Не можна не визнати обопільний вплив громадянської ідентич-
ності та політичних важелів, на чому акцентують сучасні українські 
політологи Т. Бевз, А. Зуйковська, О. Зорич, М. Кармазіна, Н. Ротар 
та інші [13]. Але в цій взаємозалежності роль громадянської іден-
тичності полягає в тому, що саме вона являє собою рушійну силу, 
що забезпечує поступ у політичних процесах сучасності. Питання 
щодо формування громадянського суспільства і громадянської 
ідентичності політичними важелями, які є у розпорядженні держави, 
у дискурсивній теорії не ставиться, оскільки існує переконання, що 
творення сучасного громадянського суспільства відбувається 
механізмами самоконституювання та самомобілізації, при тому, що 
інституюється та генералізується воно за посередництва законів і, в 
першу чергу, суб’єктивних прав, що стабілізують соціальну 
диференціацію [11, с. 7]. І понад це, Коген і Арато переконують, що 
саморегуляція з боку громадянського суспільства є єдино можливим 
модусом його існування і в ліберальному світі. Окреслення Ю. Га-
бермасом різноманітних форм адміністративного втручання 
держави (переважно юридичними важелями) у різні сфери життя 
громадянського суспільства становить аргументацію тези: «втручан-
ня держави загального добробуту в ім’я задоволення потреб грома-
дянського суспільства сприяє розпаду останнього» [11, с. 573–574]. 

Таке уявлення відсилає до класичної, для розуміння сутності 
громадянської ідентичності, роботи Алексіса де Токвіля «Демокра-
тія в Америці». Спостереження за життям громад в американських 
штатах привели Токвіля до висновку, що самоврядні громади 
здатні краще, ніж централізована влада (традиційно сильна у 
Європі), реалізовувати завдання дотримання прав громадян, їхньої 
емансипації, господарчого врядування, безпеки і навіть розвитку. 
«В цих країнах ще є піддані, та громадян ви вже там не зустрінете» 
[14, с. 88], – пише він про мешканців централізованих європейських 
країн, які не беруть участь у важливих рішеннях, ні на що не 
впливають. Так підданська ідентичність у певних контекстах 
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протиставляється громадянській. Громадянський статус людини, за 
Токвілем, забезпечується лише її особистою небайдужістю, реалізо-
ваною у самоврядуванні на рівні громад.  

Громадянська ідентичність у ситуації невиконання владою 
«суспільного договору» і недотримання демократичних процедур 
народовладдя може набирати рис протестної. В цій ситуації 
провладний дискурс опиняється в опозиції до громадянської іден-
тичності, яка спонукає її носіїв брати на себе відповідальність за 
громаду, а не покладатися на владу, як властиво підданській 
ідентичності. 

Недарма однією з принципових рис громадянського сус-
пільства, на яку вказують сучасні західні дослідники, є «легалізація 
громадянської непокори, на противагу політичній сфері держави» 
[15, с. 37]. Ця логіка дедалі частіше опиняється в полі зору 
вітчизняних науковців, які визнають: «У країнах, що розвиваються 
і прагнуть перетворитися із «закритих» на «відкриті», … 
громадянське суспільство зароджується в боротьбі за відновлення 
своїх інтересів перед авторитарними чи тоталітарними режимами» 
[16, с. 27], підкреслюючи при цьому значення інтернет-комуні-
кацій у цій боротьбі. 

Громадянська самосвідомість у дискурсивній теорії громадян-
ського суспільства осмислюється як така, що відокремлена від 
свідомості політичної і проявляється у позаполітичному просторі. 
Критерій розрізнення політичної і громадянської сфер висунули 
Коген і Арато, посилаючись на авторитет Габермаса. Вони вказали, 
що актори політичного суспільства, оскільки вони є акторами 
здійснення влади, не можуть дозволити собі ставити стратегічні та 
інструментальні критерії в залежність від властивих громадян-
ському суспільству типів нормативної інтеграції та відкритої 
комунікації. Причому навіть у парламентському втіленні публічна 
сфера політичного суспільства передбачає наявність важливих 
формальних та часових обмежень, що накладаються на процес 
комунікації [11, с. 8]. Що ж до громадянського суспільства, то воно 
націлене не на здобуття влади, а на тиск на неї (і в цьому сенсі, 
безумовно, лишається предметом політичних досліджень), який 
здійснюється через демократичні асоціації та вільну комунікацію в 
інтелектуальних колах. 
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Таке уявлення відповідає засадам потужної політологічної 
традиції. Ще Алексіс де Токвіль окреслював неприватні взаємини 
громадян між собою як суспільство громадянське, а взаємини 
громадян з державною владою як суспільство політичне. Польський 
філософ Лєшек Колаковський у традиції Токвіля протиставляв гро-
мадянське суспільство як сферу неофіційної активності громадян – 
політичному суспільству як сфері офіційності [17, с. 66]. В свою 
чергу, американський політолог Майкл Кеннеді підкреслював, що 
різниця між політичною та громадянською сферами, хоч найяскраві-
ше представлена у реаліях комуністичних режимів, але характеризує 
ситуацію і після краху комунізму [18, с. 80–81]. 

Отже, в річищі дискурсивного (деліберативного) концепту гро-
мадянського суспільства серед численних науковців-послідовників 
цього напряму досліджень громадянська ідентичність осмислюється 
як така, що притаманна членам суспільства, орієнтованого на лібе-
ральні цінності і здатного до самоорганізації. Причому саме демо-
кратичні дискурсивні практики такого суспільства являють собою 
передумову і запоруку громадянської ідентичності його членів.  

Потенціал трансформації суспільства, що несе в собі грома-
дянська ідентичність, вимагає осмислення, і дискурсивний 
концепт громадянського суспільства надає теоретичне підґрунтя 
для такого осмислення. Відповідно до положень цього концепту, 
громадянською ідентичністю пропонується вважати світоглядну 
настанову в орієнтирах ліберального дискурсу, яка зумовлює 
діяльнісну самоорганізацію на основі деліберативних практик, що 
творяться навколо консенсусу щодо сутності владних відносин і 
спонукають людей брати на себе відповідальність за спільноту 
належності та її майбутнє. 

Осмислення громадянської ідентичності у річищі делібератив-
ної теорії, що було поширене на Заході, набуває дедалі більше 
прихильників і на пострадянському просторі. Зокрема, російські 
академічні інституції ініціюють обговорення проблематики грома-
дянської ідентичності. Російські підручники, що використовуються 
в курсах суспільних дисциплін, артикулюють потребу розрізнення 
державної та громадянської ідентичності, причому остання визна-
чається як така, що залежить від формування громадянського сус-
пільства та переорієнтації його членів з патерналістських настроїв 
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на діяльнісну самоорганізацію та солідаризацію навколо відпо-
відальності за свою долю і долю оточуючих [19, с. 13–14]. Все більш 
впевнено артикулюються серед російських політологів уявлення, що 
поняття «громадянська ідентичність є вбудованим «у схему гро-
мадянського суспільства і проблеми середнього класу, що реалізує 
себе в комунікативній практиці міського соціуму» [15, с. 29].  

Отже, громадянська ідентичність є вкоріненою в комуніка-
тивну і поведінкову реальність людей, які здійснюють взаємодію і 
взаємні впливи у спільнотах, у яких (згідно з їхніми уявленнями) 
вони живуть. Серед українських науковців така локалізація змісту 
громадянської ідентичності досі не дуже поширена. Проте взяти 
таке уявлення до уваги вимагають виклики часу, в першу чергу – 
політичні і громадянські зрушення в Україні, що відбулися про-
тягом останніх двох років. Вони змушують науковців повертатися 
до теми громадянської ідентичності, брати до уваги і активніше 
враховувати ті аспекти, що вже набули осмислення у доробку 
закордонних колег. 
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Віталій Нахманович 
 

УЯВНА КСЕНОФОБІЯ,  
АБО ПАСТКИ ШКАЛИ БОГАРДУСА.  

ЩО РАХУЮТЬ УКРАЇНСЬКІ СОЦІОЛОГИ? 
 
У статті розглядаються проблеми застосування вітчизня-

ними соціологами так званої «шкали Богардуса» для вимірювання 
ступеня ксенофобії в українському суспільстві. Аналізуються 
концептуальні засади побудови та інтерпретації шкали, списки 
національних спільнот i груп (етнічних, етномовних, расових), які 
соціологи обирають як об’єкти ставлення населення. Автор 
доходить висновку про наявність принципових вад у застосуванні 
цієї методики, які суттєво спотворюють оцінку міжнаціональних 
стосунків і рівня ксенофобії в суспільстві, та надає пропозиції 
щодо її вдосконалення. 

Ключові слова: соціологія, ксенофобія, національна дистан-
ція, шкала Богардуса, національні меншини, етномовні групи. 

Vitaliy Nakhmanovich. Imaginary xenophobia or Bogardus scale 
traps. What do Ukrainian sociologists count? The paper addresses the 
problems of using the so-called “Bogardus scale” by home sociologists 
to measure the degree of xenophobia in the Ukrainian society. Analyzed 
are the conceptual principles of construction and interpretation of the 
scale, lists of national communities and groups (ethnic, ethno-lingual, 
racial) that sociologists choose as objects of public attitude. The author 
concludes that there are fundamental flaws in the application of this 
technique that significantly distort the assessment of interethnic 
relations and the level of xenophobia in the society, and provides 
suggestions for its improvement. 

Key words: sociology, xenophobia, ethnic distance, Bogardus 
scale, national minorities, ethno-linguistic groups. 

 
Автор щиро вдячний В. Паніотто, який взяв на себе труд 

ознайомитися з двома попередніми версіями цієї статті й 
висловити цілу низку зауважень, які спонукали нас до подальших 
роздумів і суттєвого вдосконалення тексту. Ми також дякуємо 
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О. Шестаковському, який ознайомив нас з усіма своїми розвідками 
за означеною темою. 

 
Слід констатувати: агресивний сепаратизм такого масштабу 

українська соціологія не передбачила. Так само, звісно, не 
передбачили його й українська політологія, і решта суспільних 
наук. Але наразі йдеться саме про соціологію, яка, крім загальних 
теорій та міркувань, начебто, володіє надійними інструментами 
вимірювання реальних настроїв у суспільстві. Звісно, можна 
посилатися на те, що має місце російська інтервенція, що 
українській армії протистоїть купка найманців та терористів. Але 
факт залишається фактом: переважна частина суспільства з обох 
боків фронту свідомо підтримує ведення бойових дій і вітає, а 
отже, заохочує фізичне знищення противника. І декларації як 
законного керівництва Української держави, так і самозваних 
лідерів самопроголошених «республік» про лояльне ставлення до 
«обдуреного» населення «з того боку» не можуть затьмарити 
реального відчуження у суспільстві. При цьому ми спостерігаємо 
повномасштабне використання того, що зазвичай зветься «мовою 
ворожнечі» та є першим кроком до дегуманізації цілих категорій 
людей. Адже «фашиста» чи «ватника» вбивати набагато простіше, 
а знищення «укропа» чи «колорада» взагалі можна розглядати як 
«корисні сільгоспроботи». 

Іншим аргументом може вважатися твердження щодо неетніч-
ного характеру конфлікту в його внутрішньоукраїнському вимірі. 
Це дає можливість послатися на відсутність досліджень, що 
вимірювали би рівень іншої ксенофобії, крім саме етнічної. Але 
таке заперечення, на нашу думку, також є намаганням уникнути 
визнання проблеми за допомогою термінологічної еквілібристики. 
Безумовно, розглядати внутрішньоукраїнський вимір протистояння 
у площині «росіяни проти українців» або «російськомовні проти 
україномовних» є неадекватним і небезпечним спрощенням, яке 
саме й намагається накинути світові російський спонсор україн-
ського сепаратизму. 

Очевидно, що конфлікт має, насамперед, цивілізаційний харак-
тер, і боротьба ведеться за те, де пройде кордон між самодостат-
ньою, вільною та демократичною Європою і патерналістською, 
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рабською та авторитарною Євразією. Але це не вся правда, адже 
розподіл між двома групами українського населення, що обстоюють 
той або інший напрям подальшого розвитку, проходить, зокрема, і 
за етномовними ознаками. Стійку кореляцію між етномовними та 
політичними уподобаннями населення вітчизняні соціологи, 
насамперед В. Хмелько, встановили ще двадцять років тому [1]. 
Нові соціологічні дослідження, проведені ним та його молодшими 
колегами на матеріалах доленосних президентських виборів 2004 р., 
лише підтвердили цей феномен [2; 3].  

Зі свого боку, автор провів аналогічне дослідження, взявши 
за основу матеріли президентських виборів 1994 і 2004 рр. і 
парламентських виборів 2006 р. у зіставленні з результатами 
переписів населення України 1989 та 2001 рр. Це, зокрема, дало 
змогу розглянути й дрібні етномовні групи. На підставі цих 
матеріалів автор зробив висновок щодо одночасного формування 
в Україні двох політичних націй, ядром однієї з яких – ук-
раїнської європейської нації – є україномовні українці, а іншої – 
(нео)радянської інтернаціональної нації – російськомовні 
українці, росіяни та представники національних меншин [4]. Ці 
висновки, до речі, так вразили мене, що після отримання перших 
результатів ми на рік відклали завершення дослідження і ще на 
два роки – його оприлюднення. 

Очевидно, тут слід хоча б коротко наголосити на певних важ-
ливих моментах. По-перше, в «інтернаціональному» середовищі 
провідна роль належить все ж таки не представникам національних 
меншин, а саме зрадянізованим і зросійщеним українцям. Отже, 
головний цивілізаційний конфлікт відбувається між представниками 
етнічної більшості – державотворчого народу. По-друге, не йдеться 
про те, що всі, хто спілкується російською мовою, є невиліковні 
«совки», але маніфестація російської мови як рідної (навіть під час 
перепису, а не в публічний спосіб) статистично щільно пов’язана з 
радянсько-імперською цивілізаційно-політичною орієнтацією. 

Звісно, ця залежність є досить складною. Динамічними є як самі 
етномовні групи, так і кордон між ними на мапі України, при цьому 
швидкість його зміщення на схід зумовлена особливостями 
багатовікової історії того чи іншого регіону. Але в будь-якому разі 
усвідомлення цього феномену мало б спонукати соціологів більше 
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уваги приділяти стосункам між окремими частинами «національної 
більшості», замість того, щоб за звичкою роками вишукувати тради-
ційні примари расизму й антисемітизму. Між іншим, ця проблема 
сьогодні стала ще нагальнішою. Адже підйом патріотизму на тлі 
зовнішньої агресії на певний час притлумив внутрішні культурно-
цивілізаційні суперечки, але не зняв їх назавжди. Та й прихований 
потенціал колаборації варто оцінити. Чому ж цього не відбувається? 
Щоб відповісти на це питання, ми маємо оцінити інструменти, 
якими користуються українські соціологи, практику їх використання 
і релевантність трактування отриманих результатів. 

Основним інструментом, яким українські соціологи вже понад  
20 років вимірюють рівень ксенофобії, є так звана «шкала Богардуса». 
Насправді, дані, отримані за її допомогою, не є показником ксено-
фобії як такої, тобто страху та агресивної ворожості стосовно тих чи 
інших спільнот. Н. Паніна, яка саме і запровадила використання цього 
інструменту в Україні, обґрунтовувала свій вибір тим, що «головною 
проблемою для України може стати не національна нетерпимість, не 
жага “іноетнічної” крові, а тихе дистанціювання від “чужих”». Саме 
тому вона і обрала методику, яку сам її автор – американський 
соціолог першої половини ХХ ст. Е. Богардус називав «шкалою 
расової дистанції» [5]. Вона мала вимірювати рівень відкритості 
суспільства в цілому та окремих його груп. Згодом, описуючи «шкалу 
національної дистанції» як один з інструментів моніторингу 
соціальних змін в українському суспільстві, Н. Паніна та Є. Головаха 
зазначали, що вона «дає змогу вимірювати: 1) ступінь національної 
відокремленості; 2) національного ізоляціонізму і 3) поширеності 
ксенофобійних установок» [6, c. 8]. 

Попри це, на практиці шкалу Богардуса в Україні використо-
вують винятково для виміру рівня ксенофобії, причому, фактично, як 
єдиний і абсолютний інструмент. «Більшість текстів, присвячених 
зростанню інтолерантності, – пише О. Шестаковський, – які 
базуються на емпіричних даних, або звертаються до результатів 
застосування шкали Богардуса, або посилаються на кількість нападів 
на представників етнічних меншин та іноземців чи скоєння інших 
hate crimes». Хоча, зазначає він, «відповідних етносоціологічних та 
етнопсихологічних методик для російського/українського суспільств 
існує більше, проте вони не використовуються широко» [7, c. 91]. 
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При цьому, В. Паніотто, який також багато років застосовує 
шкалу Богардуса, зазначає, що «далекий від того, щоб розглядати 
цей індекс (і соціальну дистанцію взагалі) як валідний показник 
рівня ксенофобії. І ксенофобія як упередження стосовно чужого 
взагалі, й антисемітизм як один із проявів ксенофобії є складними 
багатомірними явищами, він не може бути описаний лише одним-
двома індикаторами». Але, продовжує він, «на мій погляд, 
соціальна дистанція Богардуса й заснований на ній індекс 
ксенофобії, хоча й не можуть служити гарним вимірником рівня 
ксенофобії, однак, безсумнівно, пов’язані із цим рівнем… Тому ми 
не можемо дати абсолютну оцінку рівня ксенофобії, але можемо 
дати її відносну оцінку, можемо порівнювати за рівнем ксенофобії 
різні соціально-демографічні групи між собою й можемо дати 
адекватну картину динаміки процесів» [8, c. 202–203]. 

Шкала Богардуса викликає дедалі більше сумнівів у молодих 
соціологів, не обтяжених багаторічним досвідом її застосування. 
Вона, пише О. Шестаковський, «вірогідно, більшою мірою відоб-
ражає етнічні упередження, проте має низку особливостей, які 
дуже утруднюють її інтерпретацію. Серед них – недостатня 
теоретична визначеність поняття соціальної дистанції та його 
операціональний характер; мала диференційованість шкали як 
щодо складових етнічних упереджень, так і щодо ставлень за 
іншими критеріями; непридатність для виокремлення ворожих 
ставлень (що необхідно окремо підкреслити) та ставлень до 
етнічної більшості; соціокультурна обумовленість норм соціальної 
дистанції, з якої випливає відносність порядку пунктів шкали, її 
кумулятивності та метричності. Шкала, перенесена в контекст, 
кардинально відмінний від ситуації її конструювання, майже 
повною мірою зберегла невизначеність меж валідності, яка є 
наслідком її особливостей» [9, c. 46].  

Якщо викласти цей «науковий виважений» текст загальною 
мовою, вийде, що шкала Богардуса запозичена із зовсім інших 
часів та інших країв; абсолютно точно не має стосунку до виміру 
ксенофобії; може, напевно, вимірювати «етнічні упередження», 
проте ми не дуже добре розуміємо, що воно таке; ну, і, зрештою, 
оздоблена поганим суто математичним апаратом. «Незважаючи на 
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це, – дещо несподівано продовжує О. Шестаковський, – шкалу 
Богардуса варто залишити у вжитку в українській соціології, 
враховуючи її поширеність, простоту застосування, надійність та 
вже накопичений матеріал. Необхідно лише провести низку 
емпіричних досліджень, щоб суттєво уточнити межі валідності 
шкали» [9, c. 46]. На жаль, поки вітчизняні соціологи проводи-
тимуть ці емпіричні дослідження, українські політики, політологи 
та громадські діячі будуть і надалі прямо ототожнювати дані, 
отримані за допомогою шкали Богардуса, із рівнем ксенофобії в 
українському суспільстві. 

Усе це примушує нас максимально критично розглянути саму 
шкалу Богардуса та практику її застосування. Нагадаємо, що під 
час опитування за цією методикою вітчизняні дослідники1 ставлять 
такі запитання респондентам стосовно певного переліку етнічних 
(расових) груп: 

Чи згодні Ви допустити представників названої національної 
групи як: 

1. членів Вашої родини? 
2. близьких друзів? 
3. сусідів? 
4. колег по роботі? 
5. жителів України? 
6. відвідувачів України? 
7. Не пускав би в Україну [8, c. 199]. 
Насамперед, є проблеми з самим порядком другого, третього 

та четвертого запитань. Як зазначає В. Середа, сумнівно, що у 
сьогоднішньому місті сусіди є ближчими за колег по роботі, тоді 
як у селі сусіди можуть сприйматися на рівні рідних [10, c. 94]. 
Щоб визнати справедливість цього спостереження, треба застосо-
вувати два різновиди шкали Богардуса для різних типів поселень.  

Але набагато ґрунтовніша проблема, на нашу думку, полягає в 
іншому, а саме – у правомірності тлумачення негативних відпові-
дей на ті чи інші запитання, як показника саме ксенофобії. 

                                                 
1 Первісний варіант шкали Богардуса був модіфікований Н. Паніною відпо-

відно до результатів апробації цієї методики в Україні у 1990–1991 рр. і відтоді 
використовується у запропонованому нею варіанті [5]. 
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Почнемо з першого. Готовність допустити представника іншої 
національності до власної родини пов’язана взагалі зі ставленням 
до родини як соціального інституту. Сучасний ліберальний підхід, 
що розглядає родину як вільний союз двох рівних і незалежних 
особистостей, причому будь-якої статі, є лише одним із можливих і 
не факт, що найкращим. На нашу думку, традиційний підхід, що 
розглядає родину як складний інститут з багатьма членами, певни-
ми усталеними відносинами і так само сталим розподілом функцій 
між ними, є, щонайменше, не гіршою альтернативою. Очевидно, 
що переважна більшість реальних родин в Україні знаходиться у 
проміжному стані між двома окресленими вище. У будь-якому разі 
вдала сім’я, чи то найсучасніша, чи то найтрадиційніша, буде 
щасливою та довговічною, лише якщо усі її члени дотримувати-
муться однакових поглядів на цей інститут та матимуть спільні 
культурні (або, навіть, цивілізаційні) ознаки, як-от: мову, соціальне 
походження, релігійні та політичні переконання, побутові традиції 
тощо. Отже, відповідь на перше запитання, вважаємо, в основному 
пов’язана з оцінкою респондентом середньостатистичного пред-
ставника того чи іншого етносу (раси) як носія зазначеного 
комплексу ознак. 

Звісно, у сьогоднішньому постмодерному суспільстві поняття 
колективної традиції є, швидше, уявним, а етнічні спільноти збері-
гають певну гомогенність лише за умов компактного сільського 
проживання. Тому спроба оцінки представника іншого етносу як 
«середнього» сама по собі вже може вважатися за форму упере-
дження. Але навіть таке упередження зовсім не обов’язково слід 
пов’язувати із ксенофобію, адже воно може мати і позитивний 
характер, тож, навпаки, ставати підґрунтям для ксенофілії.  

Зрозуміло, далеко не всі взагалі ототожнюють наявність або 
відсутність зазначеного вище комплексу індивідуальних ознак із 
належністю до певного народу. Для когось важливішими є релі-
гійні або суспільно-політичні переконання тощо. Але з цього 
можна зробити лише той висновок, що аналогічні соціологічні 
виміри слід проводити не лише щодо етнічних груп. 

Значно більшою мірою можна пов’язати із ксенофобією, тобто 
упередженим негативним ставленням до представника іншого 
народу (раси), відповіді на друге–четверте запитання. Хоча і тут 
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слід зважати на той факт, що близьке спілкування з людиною як з 
товаришем чи колегою по роботі потребує певної культурної 
сумісності. Що ж стосується сусідів, то навіть якщо з ними не 
спілкуватися, бажано не отримувати через них негативних емоцій, 
пов’язаних, наприклад, з манерою поводження або публічним 
відправленням релігійних вправ. 

П’яте запитання – про готовність допустити представників 
певного народу як мешканців України – теж не піддається однознач-
ному тлумаченню. Очевидно, що теоретичний мультикультуралізм, 
покладений в основу національної політики значної частини захід-
них держав, не так вже і просто перевести у переконання пересічних 
громадян, у тому числі й тих самих держав. Що ж стосується наших 
співвітчизників, то негативний досвід позірного інтернаціоналізму, 
що на практиці виливався у насильницьку русифікацію та денаціо-
налізацію, безумовно, спричинився до дуже трепетного ставлення до 
відродження та захисту власної культури та культурного простору. З 
іншого боку, «радянська» частина наших співгромадян так само 
відчайдушно прагне зберегти звичний російсько-радянський цивілі-
заційний простір, якому загрожують різноманітні «націоналісти» 
зсередини та представники західного світу ззовні. Отже, готовність 
допустити той чи інший народ жити в Україні, на нашу думку, 
значною мірою пов’язана з оцінкою загрози з його боку культур-
ному простору респондента вже не як особистості, а як члена певної 
цивілізаційної спільноти. 

Звісно, авторові можна вказати на те, що його тези збіга-
ються з політичною аргументацією європейських та вітчизняних 
крайніх націоналістів. Але, на наше переконання, слід розріз-
няти об’єктивну наявність культурної, ба навіть цивілізаційної, 
несумісності та радикальні засоби розв’язання цієї суспільної 
проблеми1. 

Покажчиком чистої суспільної ксенофобії (або, навпаки, її 
відсутності) можна вважати відповіді на шосте та, особливо, сьоме 

                                                 
1 Свій погляд на цю проблему в контексті актуальних українських реалій 

автор виклав на круглому столі «Правий радикалізм у сучасній Україні: між 
владою та суспільством» 12 листопада 2013 р., менше, ніж за місяць, до початку 
Євромайдану [11]. 
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запитання. Нічим іншим, напевно, не можна пояснити бажання 
заборонити представникам інших народів навіть в’їжджати до 
України. Безумовно, воно пов’язано із уявленням про їх надмірну 
небезпеку для країни, але ксенофобія саме і є негативним ставлен-
ням, що базується на хибних уявленнях чи переконаннях. 

Отже, ми можемо дійти висновку, що різні варіанти відповіді 
на запитання за шкалою Богардуса можуть надати нам складну 
картину саме етно-расової дистанції, що включає в себе загальні 
рівні відкритості та традиціоналізму, особистий та суспільний 
виміри етнічного (расового) упередження та ксенофобії, уявлення 
про сумісність сімейних традицій і культур власного та інших 
народів (рас). 

Проблема полягає у тому, як коректно обраховувати та тлума-
чити отримані результати. Є. Головаха та Н. Паніна запровадили 
кумулятивну шкалу, яку до сьогодні застосовують й інші 
українські дослідники. Згідно з готовність допустити представника 
певної національності як члена власної родини отримує 1 бал, 
небажання навіть допускати в Україну – 7 балів, решта відповідей 
отримує відповідні бали у цьому проміжку. За цією шкалою вони 
вираховують індекс національної дистанційованості для кожної 
окремої національності та інтегральний індекс стосовно певного їх 
переліку. 

Інтерпретація числового значення інтегрального індексу 
дослідниками така [12, c. 47–48]: 

– (інтер)національна ідентичність менше 2,5 бала; 
– відкритість (толерантність) 2,5 – 4 бали; 
– національна відокремленість 4 – 5 балів; 
– національна ізольованість 5 – 6 балів; 
– ксенофобія понад 6 балів. 
Викликає сумнів сама методологічна правомірність вирахо-

вування таких індексів. Адже ми, по суті, маємо справу з двома 
групами питань. Перші чотири стосуються особистого простору 
людини, останні три – простору суспільного. Чи вони прямо 
пов’язані у свідомості? Чи приязне ставлення до певного народу (а 
отже, щира готовність бачити його серед мешканців власної 
країни) обов’язково має наслідком таку саму готовність входити у 
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близькі стосунки з окремими його представниками? І навпаки, 
адже, як кажуть, «кожен антисеміт має свого улюбленого єврея»… 

На жаль, ми не маємо змоги окремо аналізувати відповіді на 
кожне запитання або хоча б на кожну групу. Адже методологія 
проведення опитування та індексації відповідей передбачає 
принцип «матрьошки», коли загальна сума дорівнює 100%, а 
позитивна відповідь на перше запитання автоматично вва-
жається такою самою на всі решту по шосте та негативною на 
сьоме (і так далі) [8, c. 199–200]. Між іншим, те, що усі варіанти 
пропонуються в одному блоці, а не у двох окремих, може впли-
вати на респондента, який підсвідомо також починає розглядати 
їх як однопланові.  

Тому коректним було б застосовувати дві паралельні шкали 
для вимірювання особистої та суспільної дистанції. До першої 
могли б увійти запитання 1–4, а до другої – 5–7, хоча, звісно, 
обидві групи мали б бути розширені. Для того, щоб зробити це 
коректно, слід спочатку змінити філософію дослідження, а відтак 
тлумачення та індексацію різних варіантів відповідей. Про що 
йдеться? 

У концептуальній статті, присвяченій застосуванню шкали 
Богардуса, Є. Головаха та Н. Паніна зазначають, що «в ідеалі, коли 
жодну національність не відсовують на більш віддалену дистан-
цію, ніж “свою”, йдеться про насправді толерантну національну 
ідентичність, що виключає будь-яке протиставлення “своїх” та 
“чужих”». І хоча дослідники визнають, що «такого штибу “все-
бічну толерантність” слід розглядати як ліберальний ідеал, далекий 
від сучасних соціальних реалій», на їх думку, «наближення до 
такого ідеалу в міжетнічних стосунках є реальною альтернативою 
тому, що ми переважно спостерігаємо у сучасному світі: або 
фундаменталістські ідентичності, що обумовлюють тотальну 
нетерпимість, або “етика мандрівника” постмодерного світу, що 
стимулює поверхову толерантність, поблажливе та значною мірою 
зневажливе ставлення до всього, що пов’язано зі сталими 
національними ідентичностями» [12, c. 44–45]. 

Наше заперечення полягає в тому, що ми не вважаємо «лібе-
ральний ідеал» реальною альтернативою зазначеним небезпекам. 
Людина, яка не поділяє «своїх» та «чужих», демонструє, насправді, 
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не толерантність, а індиферентність до національної ідентичності 
як такої. Таким чином, окреслений «ідеал» є не альтернативою, а 
передостаннім кроком на шляху до тієї самої постмодерної «етики 
мандрівника». Проблема сучасного світу останні сто років, на 
нашу думку, полягає саме у прагненні до «ідеалів», що, насправді, 
стають доведеною до цілком логічного абсурду абсолютизацією 
етно-расових, соціально-класових або релігійних протиріч, чи то, 
навпаки, їх повного заперечення в ім’я прав окремої людини. 
Альтернативою може вважатися лише побудова суспільств та світу 
в цілому, в якому групові особливості зберігаються, але, з одного 
боку, не накидаються кожній окремій людині, а з іншого, взаємо-
доповнюють, а не поборюють одне одного. Це означає, зокрема, 
що як людина, так і етнічна група мають повне право на збере-
ження та охорону окремого культурного простору в межах власної 
родини, громади та держави. 

Такий погляд на «ідеал» міжетнічних стосунків логічно тягне 
за собою інший підхід до побудови шкал національної дистанції, їх 
індексації та інтерпретації. На нашу думку, вони можуть мати 
такий вигляд: 

Шкала особистої національної дистанції 
Я готовий допустити представників названої національної 

групи як: 
№ Варіант відповіді Бали Інтерпретація 

1. 
членів моєї родини, 
що живуть зі мною  
під одним дахом 

–2 
Національна 

індиферентність 

2. 
близьких друзів,  

що часто відвідують 
мій дім 

–1 
Національна 
відкритість 

3. 
сусідів або колег  
по роботі, з якими  
я часто спілкуюся 

0 
Національна 
толерантність 

4. 
мешканців мого 

міста/села, з якими я 
час від часу стикаюся 

+1 
Національна 
ізольованість 

5. 
не бажав би,  

щоб вони жили  
у моєму місті/селі 

+2 Ксенофобія 
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Шкала суспільної національної дистанції 
Я вважаю, що представники названої національної групи: 

№ Варіант відповіді Бали Інтерпретація 

1. 

можуть бути 
мешканцями 

України, культура  
та традиція яких має 
такі самі права,  
як українська 

–2 
Національна 

індиферентність 

2. 

можуть бути 
мешканцями 

України, культура  
та традиція яких має 

менші права, 
 ніж українська 

–1 
Національна 
відкритість 

3. 
можуть вільно 

відвідувати Україну 
0 

Національна 
толерантність 

4. 
не можуть 
допускатися  
в Україну 

+1 
Національна 
ізольованість 

5. 
не мають права  
на існування 

+2 Ксенофобія 

 
Крім розведення особистої та суспільної складової, такий 

підхід до побудови шкал дає, на нашу думку, ще дві переваги.  
По-перше, «нормальним» стає середнє, а не крайнє значення 
шкали, що є принциповим з погляду побудови моделі «ідеального» 
суспільства. По-друге, зникає спокуса інтерпретувати отриманий 
числовий показник як індекс саме і винятково «ксенофобії», а 
отже, знижується небезпека спекулятивного використання резуль-
татів у суспільній дискусії. 

Наступна проблема полягає у коректності вирахування 
інтегрального індексу ставлення до різних народів (байдуже, як 
його називати: «індексом ксенофобії» або «індексом національного 
дистанціювання» [8, c. 201–202]), адже застосована до сьогодні 
методологія знову, на нашу думку, призводить до серйозних 
системних похибок. Подивимося на списки народів, щодо яких цей 
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індекс розраховується. Слід зазначити, що загальні переліки наро-
дів, включених до опитування, різняться у різні роки. Тому щоразу 
проводиться розрахунок щодо всіх народів та щодо певного 
фіксованого списку, щоб зберегти можливість досліджувати 
динаміку зміни індексу по роках. Саме на останніх ми зупинимося. 
Оскільки дослідження проводили окремо Інститут соціології НАН 
України та Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), ці 
фіксовані списки помітно розрізняються: 

 

 Фіксований список 
Інституту соціології [5] 

 
Фіксований список 
КМІС [8, c. 199] 

  1. Україномовні українці 
  2. Російськомовні українці 
  3. Росіяни 
1. Білоруси 4. Білоруси 
2. Грузини   
3. Євреї 5. Євреї 
4. Кримські татари   
5. Німці 6 Німці 
6. Поляки 7. Поляки 
7. Румуни 8. Румуни 
8. Угорці   
9 Цигани 9 Цигани 
10 Американці 10 Американці 
  11 Канадці 
  12 Французи 
  13 Негри 

 
В опублікованих роботах ми не знайшли опису критеріїв 

відбору тих чи інших народів для включення до фіксованих 
списків. У приватному листуванні під час обговорення цієї 
статті В. Паніотто зазначив, що КМІС виходив з двох прин-
ципів: відсотка у складі населення України та рівномірного 
покриття шкали Богардуса, тобто до списку було включено 
народи, ставлення до яких є очікувано негативним, позитивним і 
нейтральним. Очевидно, що останній критерій є сумнівним, 
адже від самого початку штучно збалансовує (тобто, фактично, 
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викривлює) отримувану картину. Але і з дотриманням першої, 
формально-кількісної ознаки є багато питань. 

Розглянемо фіксовані списки народів по групах. До першої 
входять україно- та російськомовні українці та росіяни. Зрозуміло, 
що саме вони становлять абсолютну більшість населення України 
(відповідно, 66,3%, 11,5% та 17,3% – разом 95% згідно з переписом 
2001 р.) й гармонічні стосунки між ними у першу чергу визна-
чають загальну згоду у суспільстві. Але проблема полягає в тому, 
що вони так само становлять абсолютну більшість (95%) респон-
дентів. Тому під час аналізу ми стикаємося з ефектом «ставлення 
до самого себе», що очевидно викривляє результати у кращий бік. 
Інститут соціології уникає цієї проблеми, взагалі виключивши 
росіян та українців з аналізу, але через це отримує зворотне, 
негативне викривлення інтегрального індексу.  

Коректним було б враховувати національну та мовну само-
ідентифікацію кожного респондента і виключати відповідний 
народ (етномовну групу) під час підрахунків. При цьому за мовну 
самоідентифікацію респондента можна вважати мову, якою 
бралося інтерв’ю, оскільки КМІС принципово в своїх опиту-
ваннях намагається ускладнити картину мовної самоідентифікації 
за рахунок білінгвів. Показово, що останні не потрапляють до 
опитування за шкалою Богардуса, що можна вважати за визнання 
штучності такого підходу, коли йдеться про зовнішню іденти-
фікацію особи. 

Певна проблема виключення під час підрахунку власного 
народу (етномовної групи) респондента пов’язана з тим, що у 
невеликої частки з них (а саме тих, хто не належить до жодного 
народу зі списку) середній індекс буде розраховуватися відносно 
більшої кількості народів. Але, на нашу думку, це є незрівнянно 
меншою проблемою, ніж зазначені вище. 

Друга група – це національні меншини України. У списку 
Інституту соціології їх дев’ять, у списку КМІС – шість. Щоб оцінити 
коректність їх відбору, порівняємо їх з даними останнього перепису 
населення 2001 р. Згідно з ним 16 національних меншин мали чисе-
льність понад 30 тис. осіб (наступні – корейці – вже менше 13 тис.), 
з них чотири – понад 200 тис., ще чотири – понад 100 тис.: 
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Перепис 2001 р. 

№ Народи Чисельність 

Фіксований 
список 

Інституту 
соціології 

Фіксований 
список 
КМІС 

1. Білоруси 275 763 Білоруси Білоруси 
2. Молдовани 258 619   

3. Кримські татари 248 193 
Кримські 
татари 

 

4. Болгари 204 574   
5. Угорці 156 566 Угорці  
6. Румуни 150 989 Румуни Румуни 
7. Поляки 144 130 Поляки Поляки 
8. Євреї 103 591 Євреї Євреї 
9. Вірмени 99 894   
10. Греки 91 548   
11. Татари 73 304   
12. Цигани 47 587 Цигани Цигани 
13. Азербайджанці 45 176   
14. Грузини 34 199 Грузини  
15. Німці 33 302 Німці Німці 
16. Гагаузи 31 923   

 
Ми бачимо, що вибір народів до обох списків має досить 

довільний характер. З чотирьох найбільших національних меншин 
до списку Інституту соціології потрапило дві, до списку КМІС – 
взагалі лише одна. Усі чотири наступні за чисельністю опинилися 
у списку Інституту соціології, а три з них – у списку КМІС. Далі, 
жодна з меншин, чисельність яких знаходилася у межах між 50 та 
100 тис. осіб, не потрапила до обох списків. Натомість з п’яти 
найменших за чисельністю три опинилися у списку Інституту 
соціології та дві – у списку КМІС. 

Спробуємо розглянути цей перелік з іншого боку. Як відомо, 
за характером розселення національні меншини поділяються на 
дисперсні та регіональні. З наведеного списку регіональними є сім 
меншин. З них до списку Інституту соціології потрапили три, до 
списку КМІС – лише одна: 
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№ Регіональні 
меншини 

Регіони 

Від 
загальної 
чисельності 
меншини 

Фіксований 
список 

Інституту 
соціології 

Фіксований 
список 
КМІС 

1. Молдовани
Одеська і 

Чернівецька 
обл. 

73,9%   

2. Кримські 
татари АР Крим 98,1% Кримські 

татари  

3. Болгари Одеська обл. 73,7%   

4. Угорці Закарпатська 
обл. 96,8% Угорці  

5. Румуни 
Чернівецька і
Закарпатська 

обл. 
97,2% Румуни Румуни 

6. Греки Донецька 84,7%   
7. Гагаузи Одеська 86,5%   

 

Занесення до переліку тих чи інших регіональних меншин у 
будь-якому випадку впливає на результат, адже стосунки з ними 
більш значущі для населення саме відповідних регіонів. З іншого 
боку, ставлення до кримських татар можна вважати знаковим з 
огляду на загальні проблеми Криму та постійну присутність у 
медіапросторі теми відновлення прав цього народу. Щодо решти 
меншин ми не можемо навести беззаперечних аргументів на 
користь вибору одних із них за рахунок інших. 

Так само з-поміж дев’яти найбільших дисперсних меншин до 
списку Інституту соціології потрапили шість, до списку КМІС – п’ять: 

№ Дисперсні 
меншини 

Фіксований список 
Інституту соціології 

Фіксований 
список КМІС 

1. Білоруси Білоруси Білоруси 
2. Поляки Поляки Поляки 
3. Євреї Євреї Євреї 
4. Вірмени   
5. Татари   
6. Цигани Цигани Цигани 
7. Азербайджанці   
8. Грузини Грузини  
9. Німці Німці Німці 
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Перші три є найбільшими серед них, тому їх вибір цілком 
вмотивований. Очевидною є зацікавленість дослідників ставленням 
до циган як спільноти, щодо якої існує стале упередження, хоча, 
очевидно, що воно ж і спотворює середній індекс у гірший бік. Але 
вибір грузинів замість більш численних вірмен, відсутність в обох 
списках тюркських мусульманських спільнот татар і азербайджанців, 
натомість поява в них німців – залишаються незрозумілими. 

Останнє запитання стосується народів, що не є мешканцями 
України. У списку Інституту соціології один такий – американці, у 
списку КМІС – цілих чотири (американці, канадці, французи і 
негри) – тобто майже третина від загальної чисельності. Вже одно-
го цього було б достатньо, щоб отримати різні результати щодо 
середнього індексу. Але є ще інша проблема, пов’язана із тим, що 
занесення цих народів до списків значною мірою спотворює саму 
логіку опитування.  

По-перше, насправді, йдеться не про етнічні спільноти, а про 
представників іншої раси та громадян певних країн. А отже, якою 
мірою поява останніх у списку призводить до сприйняття 
респондентами, скажімо, поляків чи грузинів не як мешканців 
України певної національності, а як громадян Польщі чи Грузії? 
По-друге, ситуація, за якої американець чи француз може стати 
членом родини респондента, його близьким товаришем, сусідом та 
колегою чи, навіть, мешканцем України, є, зрозуміло, абсолютно 
теоретичною. Отже, чи не залежать і відповіді на ці питання не так 
від ставлення до представників зазначених націй, як від оцінки 
вірогідності такої ситуації? По-третє, ставлення до них взагалі, на 
нашу думку, меншою мірою пов’язано із рівнем ксенофобії в 
українському суспільстві, ніж відбиває ставлення респондентів до 
відповідних країн як таких. 

Щоправда, як зазначає В. Паніотто, кореляція між значеннями 
інтегрального індексу є дуже високою за різних модифікацій 
списку1. Але очевидно, що абсолютне значення цього індексу може 
                                                 

1 Для перевірки валідності було випробувано шість модифікацій, за яких зі 
списку вилучалися групи етносів з максимальними (цигани, негри, румуни) та 
мінімальними (українці, росіяни) індексами ксенофобії, а також групи, сформо-
вані у випадковий спосіб (наприклад, німці, американці, російськомовні українці 
тощо) [13, c. 79–80]. 
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досить суттєво змінюватися за різних списків етнонаціональних 
груп, стосовно яких він виводиться. І хоч би як у фахових комента-
рях соціологи не наполягали на відносному значенні інтегрального 
індексу, українські політики та громадські діячі саме його 
сприймають як безумовний показник рівня ксенофобії в суспільстві. 

Одним із варіантів розв’язання цієї проблеми могла би взагалі 
стати відмова від розрахунку єдиного інтегрального індексу націо-
нальної дистанції як такого. Натомість коректно було б розрахо-
вувати лише окремі індекси щодо східнослов’янських народів 
(україно- та російськомовні українці, росіяни і білоруси), найбіль-
ших компактних і дисперсних меншин (бажано, окремо), мігрантів 
з далекого зарубіжжя та, нарешті, іноземців. 

Проте коректність складання фіксованого списку народів є 
лише однією з проблем. Наступна полягає в тому, що інтегральний 
індекс сьогодні розраховується саме як середній, тобто питома вага 
негативного (чи позитивного) ставлення до кожної групи є рівною. 
Але тоді постає питання: що ми взагалі вимірюємо – рівень реаль-
ної небезпеки та актуальні тенденції міжнаціональних стосунків чи 
ступінь наближення до якогось уявного ідеалу? Сьогодні виходить 
так, що саме останнє. 

Щоб виправити цю похибку, слід зважити дані щодо кожної 
окремої етнонаціональної групи відповідно до її реального місця у 
суспільстві. Очевидно, що вороже ставлення до українців (байду-
же, російсько- чи україномовних) несе в собі набагато більшу 
небезпеку, ніж небажання впускати до України німців чи канадців. 
Але тут ми маємо враховувати об’єктивний та суб’єктивний чин-
ники. Справа в тому, що суб’єктивна оцінка респондентом місця 
певної етнонаціональної групи в суспільстві може не збігатися з 
реальними даними, отриманими, наприклад, за переписом 
населення. Це наочно продемонстрували результати опитування, 
проведеного у низці європейських країн стосовно оцінки відсотка 
мусульман серед населення. Виявилося, що, наприклад, у Франції 
мусульманське населення становить 8%, в той час як, на думку 
французів, їх кількість відповідає 31%. Таку саму різницю зафіксо-
вано також і в Бельгії, громадяни якої вважають, що серед них 29% 
мусульман, в той час як насправді – лише 6%. Британці вважають, 
що мусульмани становлять 21% їхнього населення, в той час як 
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статистика свідчить про 5%. Схожою є також ситуація в Італії (4% 
мусульман проти «уявних» 20%), Німеччині (6% проти 19%), 
Швеції (5 проти 17%) та Іспанії (2% проти 16%) [14]. 

Отже, слід було б ставити респондентам додаткове запитання 
щодо їх оцінки питомої ваги відповідної етнонаціональної групи в 
суспільстві. Тоді можна було б отримати по два інтегральні 
індекси. Один, побудований на оцінках респондентів, дав би змогу 
зробити висновки щодо рівня ксенофобії в суспільстві. Інший, 
побудований з урахуванням офіційних даних (переписи тощо), 
допоміг би оцінити небезпеку реальних конфліктів на етнонаціо-
нальному ґрунті. 

Усе викладене підтверджує необхідність невідкладно розпо-
чати широку фахову дискусію з окреслених питань. Її наслідком 
мають стати кардинальна переоцінка результатів, отриманих 
унаслідок багаторічних опитувань за шкалою Богардуса, повний 
перегляд самої методології та запровадження інших інструментів 
для виміру рівня ксенофобії в суспільстві. 

 
_______________________________ 
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КОНЦЕПТ РЕГІОНУ  
В КОНТЕКСТІ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ 
ІДЕНТИЧНОСТЕЙ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

 
Окреслено зміст концепту регіону в соціогуманітарних 

науках. Висвітлено загрози використання регіональної специфіки 
та штучного виокремлення регіонів на теренах України у 
гібридній війні. Визначено особливості використання регіональних 
відмінностей для створення фейкових повідомлень у ЗМІ. 

Ключові слова: регіон, регіональна специфіка, ідентичність, 
етнокультурний розвиток, методи дослідження. 
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outlined region in humanity sciences. The threats of the use of regional 
specific and artificial selection of regions are lighted up on earth of 
Ukraine in hybrid war. The features of the use of regional features are 
certain for creation of lie reports in MASS-MEDIA. 

Key words: region, regional specific, identity, ethnic-cultural 
development, research methods. 

 
Постановка проблеми. В умовах сучасних суспільно-політич-

них трансформацій в Україні особливого значення набув дискурс 
щодо врахування історичних, соціально-економічних, цивілізацій-
них, культурно-духовних особливостей регіонів держави в її 
подальшому розвитку. Соціогуманітаристика зосередилася на 
з’ясуванні історичної обумовленості специфіки розвитку України, 
її регіонів, прогностичній функції науки на засадах всебічного 
аналізу досвіду розвитку держави і суспільства. Науковий та 
суспільний інтерес до проблеми регіоналізації країни є складовою 
дослідження об’єктивних глобальних процесів, характерних для 
всіх пострадянських держав, які тривалий час перебували в мак-
симально централізованій системі тоталітарного режиму. Розпад 
СРСР, глибока економічна та соціально-політична криза, що 
охопила ці держави, спричинили появу тенденцій децентралізації в 
багатьох сферах суспільно-політичного життя. Це, у свою чергу, 
актуалізувало дослідження, пов’язані із вивченням ідентичностей 
населення окремих регіонів України, посиленню уваги власне до 
регіональної ідентичності як результату історичного розвитку 
певних територій.  

Огляд історіографії засвідчив значні досягнення в опрацюван-
ні різноманітних аспектів конструювання, штучного насадження 
певних ідентичностей, які, за задумом, у тому числі, й закордонних 
консультантів та технологів, мали стати основою регіональної 
ідентичності певних районів України. У медійному та політичному 
дискурсі цілеспрямовано акцентувалася тема «двох Україн» – з 
різною мовою, культурою, релігією, політичними цінностями і 
геополітичними перевагами. Наслідком стало значне посилення 
регіоналізації електоральних симпатій, посилення суспільних супе-
речностей довкола мовних, релігійних та інших етнокультурних 
цінностей.  
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Поступово дії окремих політичних сил як на теренах України, 
так і поза її межами стали вкладатися в рамки гібридної війни, мета 
якої окреслилася як розкол Української держави. Розгортання 
Російською Федерацією гібридної війни, складовою якої висту-
пили дії, спрямовані на деформацію історичної пам’яті населення 
України, відбувалося за всебічної підтримки відцентрових проце-
сів на українських землях. Одним із аспектів штучної децентралі-
зації України було викривлення суті визначення поняття «регіон», 
засноване на підміні понять, ігноруванні принципу історизму та 
продиктованій політичними цілями взаємозаміні використання 
методів індукції та дедукції. Цей процес супроводжувався 
«вкиданням» у науковий дискурс різного роду фейків, основу яких 
становило і становить як, власне, тлумачення терміна «регіон», так 
і виокремлення окремих регіонів України. Саме тому видається 
важливим висвітлення концепту регіону у контексті енто-
національних ідентичностей сучасної України.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти 
осмислення концепту регіону міститься у працях українських 
дослідників М.Дністрянського, В.Кубійовича, Л.Нагорної, Я.Вер-
менич, М.Долішнього, П.Надолішнього, М.Панчука, І.Зварича. У 
методологічному відношенні важливими видаються студії 
Л.Уафтхеда, М.Догана, Д.Пелассі, О.Гамана, В.Гельмана, Р.Туров-
ського, А.Здравомислова. 

Виклад основного матеріалу. Світовий досвід засвідчує, що 
більшість проблем соціально-економічної і політичної незбалансо-
ваності та нестабільності зароджуються і виявляються, насамперед, 
на рівні регіонів і лише пізніше вони набувають національного 
характеру і набирають глобального масштабу. Цим визначається 
ключова роль регіону як природно-економічної, політико-культур-
ної, історико-етнографічної одиниці у дослідженні і конструктив-
ному вирішенні питань стабільного розвитку, значення його як 
методологічної і методичної бази наукових досліджень і практич-
них дій. Тим більше, таку концепцію можна застосовувати до 
специфічних умов України, де гострота соціально-економічних і 
екологічних проблем розвитку має особливо виражені регіональні 
характеристики, що визначає необхідність пошуку нової пара-
дигми регіональної і транскордонної політики України.  
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Поняття «регіон» давно відоме і досить поширене в світі, а 
регіоналізм як незалежний соціокультурний і політичний рух 
виник в Європі ще у другій половині ХІХ століття. Проте наявні 
підходи до визначення регіону досить сильно відрізняються. В 
професійній мові географів слово «регіон», або «район», застосо-
вують щодо територій досить різної площі, які характеризуються 
певною однорідністю. Е.Айзмен наголошував, що «ієрархію 
регіонів визначає тільки наукова проблема. Регіон детермінований 
тим питанням, вивченням якого ми займаємося... варто нам тільки 
заглибитися в чисто просторове теоретизування – і дефініція 
«регіон» зникає» [34].  

У сучасній економічній науці найбільшого поширення набули 
чотири парадигми регіону: регіон-квазідержава, регіон-квазікор-
порація, регіон-ринок (ринковий ареал), регіон-соціум. Регіон як 
квазідержава являє собою відносно відокремлену систему держави 
та національної економіки. У багатьох державах регіони акуму-
люють все більше функцій і фінансових ресурсів, що раніше 
належали «центру» (процеси децентралізації та федералізації). 
Регіон як квазікорпорація являє собою значний суб’єкт власності 
(регіональної та муніципальної) та економічної діяльності. У цій 
якості регіони стають учасниками конкурентної боротьби на ринках 
товарів, послуг, капіталу (прикладом може слугувати захист 
«торгової марки» місцевих продуктів, змагання за більш високий 
регіональний інвестиційний рейтинг). Підхід до регіону як до ринку, 
що має певні кордони, акцентує увагу на загальних умовах еконо-
мічної діяльності та особливостях регіональних ринків різних 
товарів і послуг, праці, кредитно-фінансових ресурсів, цінних 
паперів, інформації, знання тощо. На думку А. Гаврилова, регіон як 
соціально-економічна система може бути представлений сукупністю 
п’яти основних підсистем, до яких належать: системоутворююча 
база, системообслуговуючий комплекс, екологія, населення, інфра-
структура ринку [7, c.10]. Підхід до регіону як до соціуму висуває на 
передній план відтворення суспільного життя (населення і трудових 
ресурсів, освіти та охорони здоров’я, культури, навколишнього 
середовища) та розвиток системи розселення [31].  

Протягом останніх років регіоналістика вийшла поза усталені 
межі соціально-економічної географії та економіки і віднайшла 
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свою нішу в системі історичних наук, які дедалі частіше звертають 
увагу на методологію дослідження культурного потенціалу регіонів, 
регіональну складову у політичному і етнокультурному процесі. 
Нині діапазон регіональних студій розширився: історіозація знань 
про регіони дозволяє виокремити етнополітичні витоки, історичні 
корені сучасних етнокультурних і етнодемографічних проблем, які 
мають розв’язувати центральні та місцеві органи влади. Сучасна 
регіоналістика є сукупністю дослідницьких парадигм і методів 
(зонально- і конкретно-наукових, міждисциплінарних), орієнтованих 
на вивчення регіонів різних рівнів (насамперед на мезо- і макро-
рівні), закономірностей їх формування й функціонування з ураху-
ванням історичних, етнодемографічних, конфесійно-релігійних, 
політико-правових, природно-ресурсних особливостей, специфіки 
територіально-управлінської організації, ролі кожного з регіонів 
держави у національному та міжнародному поділі праці. 

Історична регіоналістика на рубежі ХХ і ХХІ ст. перетворилася 
на окремий науковий напрям і реконструює регіональне співто-
вариство як складну хронотопонімічну систему; водночас як базове 
умовне поняття вводить не історико-культурну зону, а історико-
географічний регіон. Виділяючи і характеризуючи певні регіони 
України (Захід, Схід, Південь, Центр), враховувалося наступне: 
характер розселення місцевих мешканців і способи освоєння ними 
території, ступінь збереження комплексів традиційної культури, 
особливості їхнього менталітету та історичної пам’яті. При цьому 
підставою для виокремлення зазначених регіонів стала наявність 
ознак, які характерні лише для цих територій, а також внутрішніх 
регіональних елементів і системних етнокультурних зв’язків між 
ними. В основу ретроспективної регіоналізації мають також 
закладатися природно-географічні, соціально-економічні, політичні 
та етнокультурні ознаки. Я.Верменич вважає, що при цьому 
аналітики локальної історії мають розширювати часовий діапазон 
регіональних студій і брати до уваги об’єктивні та суб’єктивні 
відмінності у соціально-економічному і політичному розвитку, тери-
торіальній організації, правовій, політичній, соціонормативній 
культурі, а також мовні й конфесійні орієнтації [6, c.18–21]. 

М.Долішній зауважив, що «чинне законодавство України не 
містить однозначного визначення змісту поняття «регіон» з 
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урахуванням його економічної, соціальної та правової суті» 
[12, c.484–485]. Щоправда, у науковій літературі поняття «регіон» і 
«адміністративно-територіальна одиниця» нерідко ототожнюються, 
що є не завжди коректним і правомірним. Викликає певні 
застереження й визначення географів, які в основу районування 
здебільшого вкладають природно-географічні чинники [24, c.41–42]. 

Значно багатогранніше це поняття розкрито у міжнародному 
праві та практиці міждержавних відносин. Зокрема, Хартія регіо-
налізму Європарламенту (1998 р.) трактує регіон як гомогенний 
простір, що характеризується фізико-географічною, етнічною, 
культурною спільністю, а також спільністю господарських 
структур та історичної долі [3, c.10–15]. Регіоном можна вважати 
не лише адміністративну одиницю субнаціонального рівня з чітко 
визначеним кордоном (Крим – АР Крим; Буковина – Чернівецька 
область; Закарпаття – Закарпатська область), але й неадміністра-
тивну територіальну одиницю субнаціонального рівня (наприклад, 
Буджак, Карпатський регіон, Західна Україна та ін.). Власне, ми 
пропонуємо в історичному дослідженні головні регіони (Захід, 
Схід, Центр, Південь) аналізувати як поліфункціональні й 
багатоскладові соціально-територіальні конструкції, які постійно 
внутрішньо змінюються. Вони є однорідними з погляду певних 
критеріїв, за якими і відрізняються від суміжних територій. 
Трактування регіону як соціуму притаманне не лише історикам, 
але й соціологам, культурологам, фахівцям з теорії державного 
управління [33, c.100]. 

М. Дністрянський вважає, що територіальна організація 
етнонаціональної сфери більшості держав світу є синтезом 
територіальних структур окремих етнічних спільнот і груп, 
основними елементами якої є суцільні етнічні території, райони 
компактного зосередження етнічних меншин, етноконтактні смуги, 
етнозмішані ареали. Поліетнічність держави, на його думку, 
визначають не за фактом наявності представників різних етнічних 
спільнот, а за множинністю ареалів корінних етнічних територій. 
М. Дністрянський, взявши за основу типологічні відмінності 
територіальної організації етнонаціональної сфери держав, загальні 
кількісні співвідношення етнонаціональних спільнот та історико-
географічні передумови, виділив такі основні типи держав (за 
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особливостями етнонаціональної сфери держави): 1) міжетнічні 
держави, в основі яких є етнічна територія одного етносу за 
незначної частки (до 10 %) етнічних меншин і малих корінних 
народів; 2) переважно моноетнічні держави, понад 80 % території 
яких – ареал розселення одного етносу за наявності невеликих 
ареалів компактного розселення етнічних меншин та малих корін-
них народів; частка державо-формуючого етносу в абсолютній 
кількості населення – понад 65 %, а розселення етнічних меншин 
має переважно малокомпактний та дисперсно-змішаний характер; 
3) держави з наявністю двох домінуючих етнічних ареалів корін-
них етносів і порівняно незначною часткою (до 10 %) етнічних 
меншин – здебільшого двоетнічні держави [10, c.36–37]. 

Вивчення етнополітичних процесів, на думку М.Дністрян-
ського, засвідчує, що серед сукупності чинників життєдіяльності та 
політичної активності етнонаціональних спільнот і груп визна-
чальне значення у етнополітичних процесах має насамперед 
територіальна організація етнонаціональної сфери, тобто розмі-
щення етнічних спільнот і груп по території, включаючи і їхнє 
розселення, і територіальні співвідношення та зв’язки між 
структурно-територіальними підрозділами. Основу територіальної 
організації етнічних спільнот становить етнічна територія – 
порівняно стійкий ареал розселення етносу, у межах якого він у 
більшості випадків становить відносну чи абсолютну більшість. 
Територіальна організація етнічної спільноти завжди перебуває у 
тісному зв’язку з її людністю, яка визначає повноту структури 
етносу, тобто наявність окремих підрозділів, які у процесах 
життєдіяльності забезпечують постійне його оновлення, адаптацію 
до різних викликів та до нових, часом несприятливих умов. 
Поєднання людності етнічної спільноти з розмірами та властивос-
тями етнічної території становить її демогеографічний потенціал. 
А з огляду на невідповідність етнічної і політичної карт світу, 
територіальна організація етнонаціональної сфери більшості 
держав є синтезом територіальних структур окремих етнічних 
спільнот і груп [11, c.10]. Цей факт порівняно часто використо-
вується для політичного тиску на певні державні утворення через 
«захист» представників етнічної групи, яка проживає на території 
іншої держави. У цьому контексті виділення районів чи регіонів 
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виключно на основі проживання на їх території представників 
певних етнічних спільнот може розглядатися як засіб «легітимації» 
дій держав-агресорів. Так, однією з головних проблем етнополі-
тичного розвитку східних та південних регіонів України можна 
назвати «російську проблему», що зводиться до використання 
«мовної карти» та культивування гасел «захисту співвітчизників», 
«порушення прав росіян» тощо. 

 П.Надолішній вводить до наукового обігу поняття «етно-
регіон». За його визначенням етнорегіон – «це відповідна 
територія, яка за сукупністю взаємозв’язаних етнічних елементів, 
характером та інтенсивністю етнічних процесів відрізняється від 
інших територій і може виступати як окремий (самостійний) об’єкт 
державної етнонаціональної політики». Розглядаючи етнорегіони 
як простір концентрованого вияву етнонаціональних факторів на 
ґрунті місцевої специфіки, П.Надолішній виокремив кілька груп 
адміністративних одиниць сучасної України. Такими, на його 
думку, є: 1) група центральних та північних областей; 2) західні 
області (за винятком Закарпатської та Чернівецької); 3) східні і 
південні області (за винятком Одеської); 4) Закарпатська, Одеська, 
Чернівецька області; 5) Автономна Республіка Крим і Севастополь. 
Більш абстрактного підходу до проблеми дотримується В.Якушик, 
який зазначив, що відповідно до його поглядів «розгляд поданих 
моделей різновидностей політико-правового статусу регіонів має 
суто теоретичний характер. Україна у цьому контексті розгля-
дається як існуючий у визначених чинною Конституцією України 
межах соціум із урахуванням теоретичної перспективи входження 
до його складу інших регіонів і (або) втрати окремих регіонів». 
Дослідник визначив шість можливих різновидів політико-правово-
го статусу регіонів та п’яти типів держав залежно від «набору 
використовуваних моделей статусу регіонів». Україна розгляда-
ється виключно як заселена територія, поділена на регіони. Однак 
Україна являє собою не лише територію, а її народ (зі своєю 
історією, багатоетнічним складом і полікультурним середовищем 
та соціальними відносинами) не є просто соціумом [27, c.79]. 

Важливою умовою забезпечення комплексного аналізу характе-
ристик ареальної єдності є введення поняття «історико-культурна 
зона», що включає сукупність як артефактів матеріальної культури, 
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так і матеріалізованих культурних об’єктів, нерозривно пов’язаних 
із ландшафтом (топохронів). Завдяки цьому вдається не тільки по-
новому ідентифіковувати культурологічні категорії, але й поясню-
вати усталеність територіальних кордонів (меж) при зміні епох і 
державно-політичних формацій, трансформації культур та етносів 
[6, c.15–19; 26, с.15–18]. 

Таким чином, спільним для вчених є виокремлення регіону на 
основі єдності багатьох ознак та ідентичностей, характерних для 
його природи та населення. Такий підхід суттєво зменшує простір 
для різного роду маніпуляцій із визначенням як самого факту 
існування, так і меж окремих регіонів. Проте у політичних цілях 
нерідко використовується довільне визначення та окреслення меж 
регіонів. 

Практика ведення гібридних воєн призвела до виокремлення 
регіонів на основі штучної регіональної ідентичності, заснованої не 
на основі єдності багатьох ідентичностей населення, а ґрунтуючись 
на одній (рідше декількох) ідентичності, серед яких виділяється 
проживання представників певної етнічної групи на певній 
території. Саме на цій підставі відбулося конструювання тези про 
необхідність захисту російського (чи російськомовного) населення 
поза межами Російської Федерації. Саме для перегляду державних 
кордонів України, дестабілізації ситуації в Українській державі у 
російських мас-медіа наголошується на розмежуванні України по 
вісі «Схід–Захід». При цьому анексія Криму та проект «Новоросія» 
передбачали не лише збройну боротьбу проти українського 
народу, економічний тиск на Україну, а й штучне конструювання 
«регіонів», прихильність населення яких до Російської Федерації 
мала ґрунтуватися лише на основі кількох ідентичностей, насам-
перед, мовній, культурній, освітній.  

Формування українського геополітичного простору, державної 
території, поліфонії національно-культурного буття відбувалося в 
контексті багатовікової політичної нестабільності, створеної, не в 
останню чергу, завдяки гострому військово-політичному проти-
стоянню сусідніх держав, які неодноразово зазіхали на українські 
землі. Отже, територія сучасної України складається з історико-
географічних частин, які впродовж тривалого часу існували в 
різних державно-політичних організмах, що не могло не накласти 
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відбиток на територіально-адміністративну структуру держави, її 
регіональну етнокультурну ідентичність. Розвиваючись у складі 
різних держав, зокрема й поліетнічних імперій Романових і 
Габсбургів, український етнос зазнав асиміляційних впливів і 
змушений був пристосовуватися до нав’язаних йому монархіями 
чи псевдофедераціями (союзами) форм територіально-політичного 
устрою. Все це вплинуло на те, що сучасні регіони незалежної 
України відрізняються не лише соціальною, етнополітичною і 
етнодемографічною структурою, але й суспільними настроями, 
рівнем формування громадянського суспільства, специфічними 
етноконфесійними і зовнішньополітичними орієнтаціями, різною 
історичною (національною) пам’яттю (свідомістю) населення. На 
думку українських істориків і політологів, основні гетерогенні 
параметри вітчизняних регіонів (цивілізаційний та етнокультур-
ний) закладалися в попередні історичні періоди [22, c.286–295], 
зокрема, у системі управління Київської Русі, Галицько-Волин-
ського князівства (поділ на землі), Великого князівства 
Литовського (поділ на удільні князівства, волості, округи), Речі 
Посполитої (поділ на воєводства, повіти, комітати; паралельне 
існування земель і країв). У ході Національної революції середини 
XVII ст. держава Б. Хмельницького запровадила полково-сотенну 
систему адміністративного устрою [19, c.227].  

Після ліквідації української автономії Російська імперія посту-
пово запровадила поділ на губернії (намісництва), які складалися з 
5–15 повітів [29, c.26–27]. Натомість Австро-Угорщина поділялася 
на провінції, які складалися з округ (на Закарпатті – жуп) [17]. У 
період Української Народної Республіки територію поділено на 32 
землі. Західноукраїнська Народна Республіка зберегла австрійський 
поділ на повіти [23, c.83–88]. В Українській РСР існували губернії і 
області (поділялися на райони), а деякий час (1957–1962 рр.) – 
економічні адміністративні райони. Однак їх частий переділ лише 
негативно впливав на національну самосвідомість та регіонально-
культурну ідентичність населення [21, c.122–123]. 

Український соціум є історичною соціальною системою (тер-
мін І.Валлерстайна) в структурі європейської цивілізації, яка, у 
свою чергу, являє собою також історичну систему, щоправда, 
вищого ієрархічного рівня. Історична система повинна бути 



0  

 100 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 6(74) 

інтегрованою мережею економічних, політичних і культурних 
процесів, що утримують систему в цілісності, роблять її холістич-
ним об’єктом [35, с.203–207]. Україна, як історична система, 
повністю або частково зазнавала також впливу неєвропейських 
історичних систем, насамперед східної (азійської) та південної 
(мусульманської). Цими обставинами, не в останню чергу, 
пояснюється сучасний регіоналізм як відбиток впливу різних циві-
лізаційних історичних систем [20, c.24]. Проте заполітизоване 
виділення на українських теренах штучних регіонів за невиваже-
ними критеріями обов’язково має під собою політичне підґрунтя.  

Політична обумовленість розмежування України по вісі «Схід–
Захід» була продемонстрована під час виборчих кампаній 2004, 
2006, 2007 та 2010 років, коли у політичному дискурсі цілеспря-
мовано акцентувалася тема «двох Україн» – з різною мовою, 
культурою, релігією, політичними цінностями і геополітичними 
перевагами. Наслідком цього стало значне посилення регіоналізації 
електоральних симпатій, посилення суспільних протиріч довкола 
мовних, релігійних та інших етнокультурних цінностей [25, c.21]. На 
цьому тлі з’явилися й ярлики на зразок «галицьких покидьків» чи 
«донбаських злочинців». Протиставлення населення Донбасу і 
Галичини у багатьох ЗМІ промислового регіону досить тісно 
перегукувалося із багатьма матеріалами російських мас-медіа, де 
галичан нерідко характеризували як «галицьких покидьків». 
Інформаційна війна, покликана сприяти розколу України, на жаль, 
залишається засобом тиску російської сторони на Україну. 
Зауважимо, що як у деяких російських виданнях, так і на сторінках 
місцевих мас-медіа саме росіян Донбасу називали «стабілізуючим 
компонентом», завдяки якому, начебто, вдалося уникнути міжетніч-
ного протистояння у регіоні [2], забезпечити поступальний розвиток 
промисловості [9; 16]. У публікаціях, розміщених упродовж 2013 р. 
у газеті «Донецкий кряж», Галичину взагалі називали базою 
фашизму в Україні, яка у багатьох випадках «живе за власними 
законами, не визнаючи державних свят», а «єдність держави 
знищується фашистською ідеологією, підконтрольними фашистам 
мас-медіа, школою, церквою» [30]. Поряд з цим уявлення про 
Донбаський регіон у деяких ЗМІ намагалися сформувати як 
прихисток насамперед «донецьких бандитів» [1; 13; 14; 15; 18; 32]. 
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Власне, спроби протиставлення східноукраїнського та 
західноукраїнського населення ґрунтувалися лише на так званому 
«мовному питанні», ставленні до радянського минулого, до 
геополітичних орієнтацій та позаблокового статусу України. На 
подібних «ідентичностях» також базувалося й виокремлення 
територій українців-русинів [27, c.39]. Хоча за комплексом іден-
тичностей, які аналізуються для характеристики власне регіонів, і 
галичани, і русини, і жителі Донбасу є передусім українцями. Цей 
факт підтверджується, серед іншого, участю значної кількості 
населення України у волонтерському русі, спрямованому на 
забезпечення українських військ у протистоянні із Російською 
Федерацією та її найманцями з фейкових «Донецької та 
Луганської народних республік».  

Масового поширення серед громадян та громадських об’єднань 
України набуло надання благодійної допомоги Збройним силам 
України, зокрема, в рамках акції «Підтримай Українську армію!». З 
цією метою Міністерство оборони України відкрило телефонну 
лінію «565», через яку можна переказувати кошти за допомогою 
телефонних дзвінків або надсилання СМС-повідомлень, два реєстра-
ційні рахунки для надсилання банківських переказів [28]. Станом на 
29 травня 2014 р. у рамках вказаної акції на рахунки Міністерства 
оборони України як допомога ЗС України від юридичних і фізичних 
осіб надійшло майже 126,7 млн грн. З цієї суми 119,1 млн грн. – 
грошові перекази на матеріально-технічне, решта – на медичне 
забезпечення ЗС України. За допомогою дзвінків на єдиний мобіль-
ний номер «565» на підтримку Української армії перераховано по-
над 29 млн 730 тис. грн (усі – на матеріально-технічне забезпечення 
ЗС України). Крім того, на рахунки Міністерства оборони України 
надійшло 105 тис. дол. США та 46,3 тис. євро [4]. За даними соціо-
логічного дослідження, проведеного Центром Разумкова наприкінці 
квітня 2014 р., у разі широкомасштабного російського вторгнення 
13,9 % опитаних заявили, що підуть добровольцями до Української 
армії, 10,3 % – що братимуть участь у підпільній або партизанській 
діяльності проти Росії, 39,3 % – що підтримуватимуть українську 
армію [8]. 

У цих умовах гасло «Схід і Захід разом», висунуте прихильни-
ками Майдану ще у 2004 р. і підтримане учасниками Революції 
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Гідності, набуло реального втілення у життя. Агресія Російської 
Федерації проти України виявила, що «мовне питання» чи 
ставлення до радянського минулого не є настільки потужною мо-
тивацією поведінки українських громадян, щоб вони відмовилися 
захищати свою землю. 

У той же час виокремлення регіону «Новоросія» на основі 
використання жителями як спілкування російської мови, поши-
рення радянської ідентичності, а також уявлень про історичне 
минуле, пов’язане із перебуванням територій у складі Російської 
імперії, видається спробою видати бажане за дійсне. Задекларована 
лояльність до Російської Федерації не витримує випробування 
часом в умовах різкого збільшення стану злочинності за масової 
участі у злочинних діях бойовиків «ДНР» та «ЛНР» і поглиблення 
економічної кризи, чому сприяє систематичне руйнування сепара-
тистами підприємств та транспортних шляхів сполучення.  

Проте тривале протистояння бойовиків «ДНР» та «ЛНР» зі 
Збройними силами України в умовах, коли центральна влада 
прийняла рішення про здійснення соціальних виплат виключно на їй 
підконтрольній території, найбільш ймовірно сприятиме поглиблен-
ню цивілізаційного конфлікту між населенням «ДНР» та «ЛНР», 
орієнтованим в основному на поглиблення співробітництва з Росією 
та реанімацію СРСР, й іншою частиною населення України (яку 
деякі автори називають «Великою Україною»), більшість якого 
позитивно сприймає європейські світоглядні цінності та позитивно 
ставиться до масштабного реформування держави із викоріненням 
корупції, посиленням ефективності судової гілки влади тощо. Проте 
поступово збільшується й кількість тих жителів самопроголошених 
«ДНР» та «ЛНР», які згадують, що «вони є громадянами України», 
українцями, які «не мали нічого спільного із прагненнями відокре-
митися». Навіть у вищому керівництві «ДНР» та «ЛНР» дедалі 
починають озвучуватися думки про необхідність припинення вогню 
і відновлення соціальних виплат, що де-факто може свідчити про 
згоду відновлення юрисдикції України над територією само-
проголошеної «Новоросії».  

Для подальшого системного аналізу регіональної специфіки 
перспективними видаються хронологічні дослідження (ареалогічні, 
просторові) та підходи, що набули розвитку в антропології, 
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історичній географії. При цьому перевага в осмисленні світу 
(суспільства) має надаватися не кількісно-теоретичному, а 
образно-географічному баченню, а простір повинен бути основною 
структурною домінантою комплексного дослідження [5, c.19–20].  

Таким чином, виділення регіону (регіонів) на основі кількох 
показників, а не значної сукупності ідентичностей та ознак, може 
розглядатися лише як один із засобів інформаційної війни. Продук-
тивним, на нашу думку, видається аналіз сукупності характеристик 
регіону не лише на основі виокремлення багатьох його ознак, а й у 
зв’язку процесів, що відбуваються у ньому, із перебігом подій і 
явищ у наближених до нього місцевостях. Застосування методу 
наукової абстракції у цьому разі виважене у тому випадку, коли 
дослідник орієнтований на виділення і аналіз окремих компонентів 
чи характеристик регіону, а не на його штучне виокремлення 
(відрив) від інших споріднених регіонів, об’єднаних, наприклад, 
формуванням політичної нації. Те саме стосується штучного 
«відторгнення» субетносів від етносів з метою реалізації певних 
політичних цілей, як це, наприклад, робилося окремими політи-
ками та дослідниками стосовно русинів. 
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Наталія Мельник 
 
ЛЬВІВСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ 
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН 

 
Колективна ідентичність формується під впливом множини 

факторів протягом століть, серед яких не останнє місце 
належить колективній пам’яті та спільності історично-культур-
ного спадку. Тим не менше, її не варто ототожнювати з абсо-
лютним кінцевим продуктом, оскільки їй властиві трансформації 
під впливом змін у середовищі формування. 

Ключові слова: міжетнічні відносини, колективна ідентич-
ність, колективна пам’ять, ідентифікація, міф. 
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Nataliya Melnyk. Lviv identity through Polish-Ukrainian 
relations. 

Сollective identity is formed for centuries shaped by multiple 
factors, among which an essential role belongs to collective memory 
and unity of cultural and historical inheritance. However, it should not 
be interpreted as an absolute final product, since it can go through a 
transformation under the influence of changes in the environment of 
formation. 

Key words: interethnic relations, collective identity, collective 
memory, identification, myth. 

 
У ході свого історичного розвитку суспільству властивий 

перехід від одного якісного стану до іншого. Таке перетворення 
відбувається на багатьох рівнях, тому його не варто обмежувати 
винятково політичними, економічними та правовими категоріями. У 
випадку пострадянських держав, один із трансформаційних шляхів 
ґрунтувався на впровадженні принципів західної демократії та 
ліберальної ринкової економіки, а також на пошуку національної 
ідеї задля формування колективної ідентичності. Перехідні сус-
пільства опиняються у ситуації, у якій зі зміною часово-просторових 
координат еволюціонують і ідентифікаційні орієнтири, що, у свою 
чергу, зумовлює певну гнучкість ідентичностей. Тим не менше, 
будь-які зміни колективних уявлень є тривалими, а інколи і 
болісними, оскільки йдеться про руйнування ментальних структур. 
Метою нашої статті є дослідити проблему ідентифікації у перехідно-
му суспільстві на прикладі вітчизняного досвіду, а саме – еволюцію 
українсько-польських стосунків. Стосунки між цими народностями 
мають багатовікову історію, впродовж якої вони пройшли через 
багато етапів. Останні значні зміни відбулися внаслідок здобуття 
українцями державності та вступу Польщі до ЄС. 

У передмові до своєї статті «Львівська ідентичність: кнайпи – 
каляфйори – стєнки» О. Кривдик зазначив, що «Ідентичність – це 
айсберг. І хоча надходить глобальне потепління, що має змогу 
розчинити її як таку, та було би варто розгледіти його підводну 
частину» [1, с.28]. Навіть в умовах інтенсивного розгортання 
глобалізаційних процесів роль ідентифікації у жодному випадку не 
відходить на другий план. Адже колективна ідентичність у межах 
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конкретного регіону забезпечує виживання спільтам та комунам 
значним чином за рахунок підживлення так званого захисного 
націоналізму. М. Кастельс визначив декілька можливих проявів 
ідентичності опору в сучасних умовах мережевого суспільства. 
Одним з них є те, що автор «Влади ідентичності» назвав націо-
налістичним відродженням, яке є реакцією національних держав 
або ж певних регіонів на виклики епохи глобалізації. В межах 
такого відродження відбувається реконструкція ідентичності на 
базі національності, яка посилюється за рахунок протиставлення 
чужому [2, с. 3]. Ідентичність опору формується внаслідок 
поєднання лінгвістичних, територіальних, етнічних, релігійних, 
історичних та політичних атрибутів. У рамках дослідження 
сукупності факторів, що формують середовище, в якому проходять 
процеси ідентифікації, на особливу увагу заслуговує аналіз 
символічних структур колективної пам’яті, а також те, яким чином 
вони конструюються, деконструюються та реконструюються. 

Найдавніші контакти між поляками та українцями, на той час 
русинами, проходили на території Галичини. Особливо цікавим у 
такому контексті є те, як ці дві групи взаємодіяли у Львові, 
оскільки, як відомо, локальна ідентичність зазвичай конденсується 
у якому-небудь регіональному центрі. У своїй праці «Потрійний 
Львів, тобто Хроніка міста Львова» Б. Зіморович називає це місто 
тригороддям. Згідно з автором, існувало три Львова. Перший, 
закладений Левом, був руським, його називали Львигородом, 
другий – Лембург, був німецьким, який з 1551 року став польським 
[3, с.1–44]. У ті часи німці усе ще посідали чільне місце у міській 
спільноті, але, за свідченнями цього історика, «постійним було 
перемішування тих двох народів між собою, як також і поєднання 
через спільні громадські обов’язки, так що і полякам відкрилася 
дорога і підхід до ради» [3, с.1–44]. Багатовікове співіснування з 
поляками не могло не відобразитися на ментальних уявленнях 
населення регіону. Як зазначив журналіст І. Лемко, «європейцями 
галичани стали завдяки загарбанню Річчю Посполитою, були 
затягнуті у «європейський рай» фактично насильницьки, за вуха. 
Як там що, але все ж стали європейцями, і цю європейськість 
ставимо наріжним каменем нашої галицької ментальності аж 
донині» [4, с.5]. І це цілком зрозуміло, враховуючи те, що Львів 
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розташувався ближче до Варшави і Кракова, аніж до столиці 
України, до Відня, аніж до Одеси, до Дрездена, аніж до 
Дніпропетровська, до Венеції, аніж до Луганська [4, с.5]. Навіть 
роки у складі СРСР не змогли остаточно стерти з пам’яті львів’ян 
таку ментальну схему координат, незважаючи на те, що Друга сві-
това війна та повоєнні часи спричинили найвідчутніші корективи у 
демографічному складі мешканців Львова, адже від автохтонного 
населення мало що залишилося. У своїй спільній праці «Львів 
повсякденний» автори В. Михалик та І. Лемко наголосили на тому, 
що «радянський Львів найболючіше відчув на собі наслідки 
трагічного поділу Європи та різких демографічних змін, властивих 
для усього СРСР» [5, с.6]. Поляки або ж масово виїжджали, або їх 
вивозили. Для порівняння, у часи Другої світової їх було 63%, а 
уже в 1989 році їх частка становила лише 1,2% [5, с.6]. Тим не мен-
ше, колективні уявлення про спільну історію і надалі відіграють 
свою роль у стосунках між народами. Тому не дивно, що 
польський елемент знайшов своє місце у формулі, за допомогою 
якої А. Бондар спробував описати типового мешканця Львова: 
«Львів’янин – переважно культурна особа і завжди сприймає 
заслуги свого міста з великою гордістю. Львів’янин вважає, що 
добре знає польську мову, але від його східного акценту в’януть 
вуха навіть у перемишлян» [6, с.384]. 

Швейцарський етнолог П. Сантливр виокремив три типи 
ідентичностей, похідних від культурних та лінґвістичних особли-
востей території. Першою у цій типології є історична і спадкова 
ідентичність, «яка спирається на важливі для спільноти події 
минулого або/та суспільно-культурний спадок, спадок природний і 
суспільно-економічний; по-друге – проспективна ідентичність, яка 
спирається на реґіональні проекції, инакше кажучи, є ідентифіка-
цією, пов’язаною з більш чи менш конкретним уявленням про 
минуле реґіону завдяки врахуванню (або неурахуванню) його істо-
рії, і, по-третє – ідентичність переживання, яка є відображенням 
повсякденного способу життя мешканців реґіону, що може поєд-
натися з елементами історії, передбачення та спадщини» [7, с. 9]. 
Як бачимо, історична складова є наріжним каменем усіх трьох 
типів. Саме тому аналіз колективної пам’яті та політики пам’яті є 
наріжним каменем у дослідженні політичних ідентичностей будь-
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якої спільноти. Дослідниця Л. Нагорна наголосила на тому, що 
«зафіксовані колективною пам’яттю образи подій (у формі куль-
турних стереотипів, символів, міфів) виступають як інтерпре-
таційні моделі, які дають змогу індивіду та соціальній групі 
орієнтуватися в світі і в конкретних життєвих ситуаціях» [8, с.28]. 
Таку саму думку розвивав і І. Монолатій у статті «Свої» / «чужі» 
ідентичності». На переконання автора, дискурс територіальності є 
необхідною умовою модерної ідентичності, оскільки «самоіден-
тифікація людини з певною територією – етнічною і/або 
політичною – завжди має ієрархічний характер. Зазвичай людина 
відчуває себе одночасно мешканцем і своєї країни, і одного з її 
реґіонів, і конкретного населеного пункту (місцевости). При цьому 
різні рівні територіальної ідентичності відіграють різну роль – 
підкорення або панування» [7, с.10]. 

Саме ця територіальність і спричиняла напругу у польсько-
українських відносинах у зв’язку з тим, що обидва народи 
розглядали одну і ту саму територію як арену для реалізації 
власної політичної волі. Тому проблема поділу Галичини і була 
постійним каталізатором міжетнічного конфлікту. І. Монолатій 
проілюстрував цю взаємну упередженість, а то і ненависть, за 
допомогою Л. фон Захер-Мазоха, який, у свою чергу, процитував 
дві приказки. Перша – польська «Як довго існуватиме світ, поляк 
не був і не буде русинові братом» та українська «Що лях, то враг» 
[7, с.20]. Тим не менше, незважаючи на такі сантименти, полякам 
та українцям доводилося співіснувати, адже перші домінували у 
Львові до 1945 року, а другі – були вимушені відігравати роль 
меншини. Як слушно зауважив В. Расевич, не варто забувати про 
те, що до середини XIX століття населення було аполітичним, а 
період масової політики починається вже з 1848 року [9, с.48]. До 
того часу протистояння між народами не мало політичного 
характеру. У своїй книзі «Національні громади Львова XVI – XVIII 
ст.» М. Капраль дослідив правову конфронтацію між поляками та 
русинами. Згідно з автором, руська община активізувалася у XV 
столітті. Поштовхом до цього був той факт, що у 1525 році міська 
рада не дала їй дозволу вільно проводити торгову та ремісничу 
діяльність, вступати в цехи, купувати нерухомість у будь-якій 
частині середмістя [10, с.98–99]. У ті часи такі суперечки 
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вирішувалися через судові процеси. У першій половині XVI сто-
ліття українська громада продовжувала боротьбу з релігійними та 
економічними обмеженнями, внаслідок чого 20 травня 1571 року 
Сигізмунд Август своїм привілеєм зрівняв українську громаду з 
католицькою у всіх ділянках релігійного, економічного, правового 
та культурного життя [10, с.102]. Однак це рішення не тільки 
ігнорувалося, а й було скасовано 21 червня 1578 року Стефаном 
Баторієм [10, с.104]. Незважаючи на постійні утиски української 
громади, протистояння з поляками зазвичай мало мирний характер, 
за винятком деяких епізодів. Як зазначив М. Капраль, «конфлікти з 
елементами насильства вибухали звичайно в короткі періоди 
введення григоріанського календаря, полеміки навколо укладення 
унії, Визвольної війни середини XVII ст.» [10, с.155]. Після цього 
протистояння повернулося у правове русло, але і таке 
протистояння було чинником колективної ідентифікації. Адже 
русини були не лише меншиною, яка зазнавала утисків з боку 
привілейованої польської громади та не мала доступу до міських 
органів влади, вони відрізнялися за культурною та конфесійною 
складовими. Таким чином, постійна правова, економічна чи, 
особливо, релігійна конфронтація сприяла «залученню ширшого 
загалу українського населення до національної справи, виявам 
національного самоусвідомлення серед провідної верстви україн-
ської спільноти Львова, котра групувалася навколо Успенського 
Ставропігійського братства» [10, с.157]. 

Незважаючи на те, що Львів, як зазначив М. Рябчук, ніколи не 
відігравав ключову роль у жодній державі, до якої належав, «ані 
тим більше не був справді значним політичним, культурним чи 
економічним «центром» на європейській чи світовій мапі», він 
відігравав важливу роль як для поляків, так і для українців, 
оскільки був центром «єдиної території, де бездержавні поляки та 
українці могли сяк-так плекати свою мову, культуру й 
ідентичність» [11, с.64]. Така історична особливість і призвела до 
виникнення міфів, які ще більше унеможливлювали формування 
спільної регіональної ідентичності. Йдеться про протилежні 
національні уявлення про «істинно польську Галіцію та Галичину 
як найбільш українську Україну» [12, с.106]. Українським П’ємон-
том Львів став лише після того, як став ним для поляків; той факт, 
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що обидві спільноти претендували на одну і ту саму територію та 
символи, спричиняв постійну конкуренцію між ними, яка лише 
посилювалася релігійною складовою. Згідно з В. Расевичем, поява 
націоналістичної іреденти, яка мислила загальноукраїнськими 
категоріями, була зумовлена падінням Західноукраїнської респуб-
ліки та репресивною політикою Польської держави [12, с.112]. 
Таким чином і відбулося символічне перетворення Галичини на 
Західну Україну. Саме про таку еволюцію вів мову О. Зайцев у 
статті «Львів націоналістичний: міф чи реальність?». Як зазначив 
автор, позитивний міф Львова як твердині українського духу виник 
на противагу польському міфові Львова «semper fidelis» – завжди 
вірного Речі Посполитій [13, с.160]. Спочатку місто стало вірним 
Україні, а згодом стало «відкритим для світу». Саме таке гасло 
стало новим курсом для Львова в уже незалежній Україні. 
Підґрунтям для нього стала європейськість, якою так пишаються 
самі львів’яни, а також прикордонне розташування, яке мало без-
посередній вплив на минуле регіону. Через нього столиці 
Галичини і судилося стати містом зустрічі Заходу і Сходу Європи, 
воно ж і мало стати місцем примирення між поляками та україн-
цями. Значним кроком до цього стало відкриття у 2005 році 
меморіалу Українській Галицькій Армії. На Личаківському цвин-
тарі В. Ющенко та А. Кваснєвський спільними зусиллями відкрили 
одразу два меморіали – «польським і українським солдатам, які 
загинули в боротьбі одні з одними в Першій світовій війні». Однак 
шлях до примирення був тривалим та непростим. Варто також 
зазначити, що порозуміння було досягнуто не на всіх рівнях, 
Волинська трагедія усе ще є болісною темою для істориків. 

5 березня 2013 року у газеті «День» було опубліковано статтю 
«Два виміри польсько-українських відносин», автором якої був  
Г. Літвін. У ній Посол Польщі в Україні зробив огляд між-
державних стосунків за 20 років після підписання польсько-
українського Трактату про дружні та добросусідські відносини. Як 
зазначив автор, «цей документ був продовженням політики, яку 
Польща розпочала 1989 року, відразу після здобуття цілковитої 
незалежності» [14, с.1]. Підтвердженням цього твердження стало 
те, що Польща, випередивши Канаду, першою вручила українській 
стороні формальні документи про визнання її незалежності та 
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бажання встановити дипломатичні відносини. На думку Г. Літвіна, 
це було «символічним та цілковитим успіхом, який не був 
настільки необхідним для жодної країни, як для Польщі. Поляки та 
українці, які жили біля кордону, здавалося, завмерли у взаємній 
ворожнечі після вторгнення на їхні території братовбивчої 
боротьби Червоної армії, а совєтська домінація прямувала до 
іммобілізації розвитку відносин поміж двома народами на довгі 
десятиліття» [14, с.1]. Тим не менше, новий курс польського МЗС 
за двома напрямами, який полягав у прагненні «одночасно мати 
добросусідські відносини з Росією та підтримувати стремління до 
незалежності республік СРСР, а після 1991 р. – тісної співпраці з 
новоутвореними державами та регулювання з ними достовірних 
відносин», не одразу розтопив лід між державами. За свідченням 
самого Посла, який розпочав свою роботу на посаді керівника 
Консульського агентства у Львові у червні 1991 року, «на початку 
90-х років у Західній Україні в колах політичних діячів домінувала 
неприязнь та відсутність довіри до поляків» [14, с.1].  

Недовіра та непрязнь між поляками та українцями переда-
валася з покоління в поколінням протягом багатьох століть. Тому 
змінити формулу зі «свій» – «ворожий чужий» на щось інше було 
дуже непросто, хоча б тому, що такі почуття всіляко підживлю-
валися пресою та відвертими провокаціями, що можна підтвердити 
матеріалами газети «Високий Замок». 5 серпня 1995 року було 
опубліковано матеріал про зневажливий пам’ятник, встановлений 
у Любліні. Згідно з повідомленням, на ньому був зображений 
львівський лев зі щитом, польським варіантом герба Львова і 
написом – Semper fidelis, тобто було проігноровано офіційний герб 
міста [15, с.3]. 7 грудня у статті «У кожного свій біль» було 
виголошено протест Інформаційного центру Львівського міськ-
виконкому проти встановлення на польському військовому 
цвинтарі табличок з «одностороннім ідеологічним навантажен-
ням», як-от – «невідомим героям, які полягли при обороні Львова і 
земель південно-східних». Відповідь львівської сторони була жор-
сткою: «Ніхто інший, а тільки польська вояччина під прикриттям 
надання допомоги львівським полякам розв’язала з новоутвореною 
1 листопада 1918 року Західно-Українською Народною Республі-
кою криваву загарбницьку війну, яка спричинилася до тисяч жертв 
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та окупації західноукраїнських земель. Львів і всі землі Галичини у 
1918–1919 рр. обороняла від польських загарбників Українська 
Галицька Армія. І це повинні нарешті всі усвідомити» [16, с.2]. У 
жовтні 1996 року у Львові було проведено фестиваль польської 
культури, який мав стати ще одним кроком до примирення двох 
народів. Однак 12 листопада вийшла друком стаття у рубриці 
«Українофобія по-польськи». У ній було написано про судовий 
позов проти М. Сивіцького, автора тритомника «Історія польсько-
українських конфліктів», якого було звинувачено у закликах до 
відокремлення південно-східних польських земель, що є зазіхан-
ням на територіальну цілісність держави [17, с.2]. З 1997 року 
Польща стала постійним героєм рубрики «Не по-сусідськи». Тим 
не менше, 15 квітня у статті «Вибачаємо і просимо вибачення» 
було опубліковано інформацію щодо операції Вісла з нагадуван-
ням про те, що з нагоди 50-річчя цієї події у Варшаві було 
проведено Конгрес українців Польщі [18, с. 1–5]. Проте тоді ж 
опинився під загрозою зриву Фестиваль української культури у 
тому самому Перемишлі. 26 червня повідомлення черговий раз 
було негативним. Як виявилось, у Перемишлі у військовому 
гарнізонному костелі містилася меморіальна таблиця з Тризубом у 
перевернутому вигляді та таким текстом: «Невинному польському 
населенню, бестіяльськи мордованому бандами УПА на південно-
східних кресах Речі Посполитої у 1942–48 роках» [19, с.3]. Зви-
чайно ж, не обходилось і без провокацій і з української сторони. У 
день річниці Конституції відзначилися представники УНСО, які 
кинули до підніжжя пам’ятника Тарасові Шевченку прапори 
Польщі, Росії та Румунії, потопталися по них та порвали [20, с.1]. 

У 2000-х роках відбулася трансформація не лише у міждер-
жавних, але й у міжнаціональних відносинах. Значним поштовхом 
до цього стали події 2004 року, а саме – вступ Польщі до ЄС, а 
також «помаранчева революція». Безпосередня близькість до 
кордону з Європейським Союзом, зацікавленість України статусом 
асоційованого члена організації, а також роль Польщі у просуванні 
інтересів свого сусіда відіграли свою роль. Згідно з результатами 
дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», 45% 
українців прихильно ставляться до президента Польщі Броніслава 
Комаровського, а близько 90% опитаних позитивно ставляться до 



0  

 114 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 6(74) 

європейців, поляків, литовців та німців [21, с.1]. У той же час, 
згідно з матеріалами опитування польського Центру досліджень 
громадської думки, проведеного на початку січня 2013 року, 
кількість поляків з прихильним ставленням до України за двадцять 
років зросла від 13% до 31%, кількість негативно налаштованих 
зменшилася вдвічі – від 65% до 33% [22, с.1].  

Одним з явищ, які супроводжують глибинні трансформації в 
суспільстві, є зміна ідентифікаційних орієнтирів, які, у свою чергу, 
спричиняють еволюцію ідентичностей. Така трансформація не є 
швидкоплинною, оскільки колективні ідентичності обумовлю-
ються культурно-історичним спадком. Завданням нашого 
дослідження був аналіз такої зміни у ідентифікації на прикладі 
українсько-польських стосунків у регіоні, який відігравав важливу 
роль для обох сторін. Представники цих двох етносів вимушено 
ділили між собою єдину територію протягом багатьох століть в 
умовах національної конкуренції, що значним чином і спричинило 
взаємну неприязнь. Історично ідентифікація українців з поляками 
пройшла через декілька етапів. У першу чергу це була схема 
пригноблення – панування, згодом «свій – чужий», яка періодично 
змінювалася на «свій – ворог», після чого на передній план вийшла 
модель «свій – союзник». Остання масштабна трансформація була 
зумовлена «помаранчевою революцією» та вступом Польщі до ЄС, 
після якого вона взяла на себе роль адвоката України перед 
європейською спільнотою. Як бачимо, зміна курсу зовнішньої 
політики держави не супроводжується такою самою зміною у 
колективній ідентичності, оскільки вона формувалася століттями 
під впливом сукупності культурних, історичних, ідеологічних, 
економічних та інших факторів.  
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Юрій Поліщук 
 

ЕТНОСОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ  
НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ УКРАЇНИ  

НАПРИКІНЦІ ХVIII – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ  
 
У статті аналізується трансформація етностанової струк-

тури населення Правобережної України після її приєднання до 
складу Російської імперії, вплив реформ 60 – 70-х рр. ХІХ ст. на 
занепад станової структури населення регіону та поява нових 
соціальних груп (буржуазія, пролетаріат) та їх етнічний склад. 

Ключові слова: суcпільні стани, соціальні класи,, етнічні 
групи, етносоціальна структура, етносоціальні трансформації, 
Правобережна Україна, Російська імперія. 

Yuri Polischuk. Ethno-social transformations on the right-Bank 
of Ukraine at the end of ХVIII - early ХХ century. The article 
analyzes the transformation ernestinovo structure of the population of 
the right-Bank of Ucraine following its accession to the Russian 
Empire, the impact of reforms 60-70-ies of the ХІХ century, the decline 
of the class structure of the population of the region and the emergence 
of new social groups (the bourgeoisie, Proletars) and their ethnic. 

Key words: social status, social classes, ethnic groups,ethno-social 
structure, ethnic and social transformation, the right-Bank of Ucraine, 
the Russian Empire. 

  
Важливою складовою сучасного розвитку Української держави 

є національно-культурне відродження усіх народів, які населяють її 
територію. Це вимагає чіткої орієнтації в багатьох історичних 
колізіях формування сучасної етнонаціональної палітри України і 
встановлення місця і ролі етносоціальних чинників у новітньому 
українському етногенезі. При цьому важливо знати не лише 
загальнонаціональні тенденції, а й ситуацію в регіонах, що наглядно 
продемонстрували останні події на Півдні та Сході України. 

Вивчення проблем розвитку населення в історичній динаміці 
завжди було одним із важливих напрямів вітчизняної історіографії. 
Питанню соціальної структури населення належить у цій 
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проблематиці не останнє місце. Разом з тим, сказати, що усі 
проблеми тут розв’язані, було б не правильно. Особливо це 
стосується періоду перебування українських земель у складі 
Російської імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття), коли тут 
відбувалися масштабні соціальні здвиги. 

Потрібно зазначити, що у період панування в Україні Росій-
ської імперії етносоціальні проблеми розглядалися через аналіз 
етнонаціонального складу населення, етноконфесійної ситуації, 
міграційних процесів [1; 2; 3; 4]. Радянська історіографія, детер-
мінована марксистською методологією, розвивалася в жорстких 
ідеологічних рамках і внаслідок цього базувалася на концепціях і 
термінології, розроблених у другій половині ХІХ ст., на відміну від 
західної науки, де питання соціальної стратифікації, термінології та 
моделей соціальних змін були предметом постійних дискусій. У 
центрі уваги радянської історіографії, як правило, були проблеми 
класоутворення в буржуазному суспільстві та розкладу станової 
структури суспільства [5; 6; 7]. При цьому самі терміни «клас», 
«стан» використовувалися у тому ж розумінні, яке у них вкладали 
класики марксизму майже сто п’ятдесят років тому. Крім того, 
керуючись концепціями марксизму, радянські вчені фактично не 
використовували юридичні терміни для описання соціальних й 
економічних груп і ввели гібридний термін «клас-стан», щоб під-
вести «економічний фундамент» під «традиційну» станову модель 
суспільства [8; 9, с. 25 – 26]. На таких же «класових» позиціях 
стояли й дослідники в Українській РСР, які займалися вивченням 
соціальних груп [10; 11]. Етносоціальні процеси у цей час 
намагалися досліджувати В. Наулко [12] і С. Макарчук [13].  

З набуттям Україною незалежності ситуація змінилася на 
краще. Вітчизняні дослідники почали активно вивчати теоретико-
методологічні аспекти етносоціального розвитку держави [14; 15; 
16], звернули увагу на історичний досвід, який уже має Україна 
[17; 18; 19]. Проте робіт, в яких досліджувалися б етносоціальні 
трансформації, що мали місце на Правобережжі України під час її 
перебування у складі Російської імперії, ще немає. Це змусило 
автора взятися за цю проблему. 

Аналіз джерел свідчить, що після завершення поділу території 
Речі Посполитої між провідними європейськими країнами у 1795 р. 
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Правобережна Україна, що увійшла до складу Російської імперії, і 
надалі залишалася поліетнічним краєм зі значним впливом 
польської шляхти. М. Грушевський справедливо зауважив, що 
панування Польщі привело у край «чималу масу польського і 
всякого іншого чужостороннього елементу» [20, c. 28]. Сепаратизм 
шляхти, колонізація регіону німецькими і чеськими переселен-
цями, утиски та дискримінації російським самодержавством єврей-
ського населення перетворили регіон у зону перманентно 
підвищеної напруги, що вимагало від царизму особливої уваги.  

Після приєднання Правобережжя російський царизм провів тут 
ревізію населення, яка повинна була показати чисельність окремих 
станів краю. Це робилося для виявлення кількості населення, яке 
обкладалося подушним податком, відбувало рекрутську та інші 
повинності. Крім того, ревізія повинна була визначити кількість 
українців, євреїв, поляків та іноземців, які мешкали на території краю. 
Зроблені за результатами цієї ревізії підрахунки показують, що 
наприкінці ХVІІІ ст. переважну більшість населення Правобережної 
України становили українці (з-понад семи мільйонів мешканців 
регіону їх було 87,82 %). Водночас частка поляків становила 7,79 %, 
євреїв – 3,61 %, молдаван – 0,59 %, росіян – 0,11 %, інших етносів – 
0,02 % [21, c. 138 – 139]. В окремих губерніях Правобережжя 
чисельність українців була вищою за середньостатистичні показники. 
Зокрема, у Київській губернії українці становили 89,2 % від загальної 
кількості населення, у Волинській – 89,3 % [22, c. 23]. За кількістю 
українського населення ці губернії посідали друге, третє місця в 
Україні, після Полтавської [23, c. 158]. 

Природно, що така етнічна строкатість регіону впливала на 
його етностанову структуру населення (використовуючи термін 
«стан», розуміємо юридично оформлене утворення, у якому зако-
ном визначено його склад, привілеї та обов’язки) [24, c. 21]. 
Високопоставлений російський чиновник В. Шульгін у праці 
«Юго-Западный край в последнее двадцатилетие (1838 – 1863)» 
показав доросійську станову структуру населення регіону. При 
цьому він саркастично писав, що польський магнат не уявляв 
держави без трьох станів – патера, єврея, холопа: «Патер турбу-
вався про його совість і про майбутнє життя, єврей і холоп 
турбувалися про те, щоб йому легко жилося в сьогоднішньому 
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житті» [25, c. 14]. Зрозуміло, що магнатами та католицькими 
священиками були майже виключно поляки, а холопами – 
українці. Зважаючи на відсутність достовірних відомостей у Речі 
Посполитій, складно встановити точні кількісні параметри етно-
станової структури Правобережжя наприкінці ХVIII ст.  

Після приєднання краю до складу Російської імперії станова 
система зазнала трансформацій. Законодавство Російської імперії 
визначало чотири головні стани – дворяни, духовенство, міські 
обивателі та сільські обивателі (селяни). Насправді станових кате-
горій було значно більше. Так, серед дворянства виділялися дворяни 
спадкові й особисті. З дворянським станом перетиналася особлива 
соціальна категорія – чиновники. Духовенство поділялося на біле і 
чорне (монашенствуюче). Міські обивателі також поділялися на 
декілька груп: почесні громадяни (спадкові та особисті), купці, цехові 
ремісники. Був також особливий військовий (солдатський) стан, до 
якого входили нижчі військові чини, «безсрочноотпускні» та від-
ставні солдати зі своїми сім’ями. Особливою категорією сільських 
обивателів були козаки. Оскільки частина сільських обивателів 
постійно проживала в містах, то їх зараховували до категорії міських 
селян. Значна частина населення, яку не зачисляли до жодної з 
вищеназваних категорій, позначалася терміном «різночинці» [58]. 
Досить часто між різними категоріями населення не було чітких 
розмежувань, не випадково відомий російський статистик М. Рубакін 
на початку ХХ ст. писав, що «у нас не рідко зустрінеш людину, яка і 
сама не знає, до якого стану вона належить» [4, с. 53]. Загалом 
реальне життя не укладалося в юридично закріплену чотиричленну 
станову систему, а сама система не була стабільною. Зокрема, міська 
реформа 1870 р. ліквідувала міські стани.  

З-поміж усіх національних груп Правобережжя найменше 
запитань щодо станової належності викликають українці – пере-
важна більшість із них проживала у сільській місцевості і займалася 
сільським господарством. «Для українців є характерним те, що вони 
були найменш урбанізованим етносом у регіоні, – констатують 
сучасні історики. – Частково такий стан пояснюється тим, що 
українство тотально домінувало в сільській місцевості, де етнос... 
був інтегрованим у природне середовище, мав відповідні сільсько-
господарські уміння, навички, традиції. Також це можна пояснити 
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тим, що в міських ремеслах і заняттях українці відчували конкурен-
цію інших етносів» [26, c. 185]. Разом з тим, існування до 60-х рр. 
ХІХ ст. кріпосництва унеможливлювало поповнення населення міст 
вихідцями з сіл. Зокрема, в середині 50-х рр. найменша кількість 
вихідців із сільських станів була саме в містах Південно-Західного 
краю (у Київській губернії на 225,8 тис. міських мешканців селян 
було 10,9 тис. осіб (4,8 %), у Волинській на 123 тис. – 6,2 тис. (5 %), 
в Подільській на 125,7 – 1,5 тис. (1,2 %) [27, с. 136]. Сільське 
господарство забезпечувало українські сім’ї необхідним для життя 
мінімальним набором продуктів харчування, однак, зважаючи на 
тотальну бідність більшості українців, прирікало їх на важку повсяк-
денну працю, відсутність доступу до освітніх закладів, фахової 
медицини тощо. Згідно з переписом 1897 р. 90 % українців Правобе-
режжя були селянами [28, c. 326]. Натомість українська інтелігенція 
становила тільки 0,15 % від загальної кількості населення регіону 
або ж 0,20 % українського населення краю [29, c. 26 – 27]. 

На зламі XVIII – ХІХ ст. більшість польського населення краю 
належала до шляхетського стану. Згідно з російським законо-
давством, представники цього стану були зрівняні у правах із 
російським дворянством. Виходячи з майнового стану, шляхту 
можна розділити на три групи: велику, середню та дрібну. До 
нечисельної групи великої шляхти належало кілька десятків 
магнатських родів, які сконцентрували у своїх руках величезні 
земельні та людські ресурси, обіймали впливові посади ще в 
урядах Речі Посполитої. З приєднанням краю до Російської імперії 
ситуація не змінилася. Зокрема, на початку ХІХ ст. родові 
Браницьких тут належало 69 населених пунктів, Потоцьким – 650 
[30, c. 34], Оссолінські управляли Хмільницьким староством, 
Жевуські – Новокостянтинівським, Чарторийські – 165 селищами у 
Меджибізькому, Зіньківському, Старосинявському повітах По-
ділля тощо. Середня шляхта, яку називали фільварковою, або 
помісною, складалася зі значно більшої кількості родів, проте їх 
маєтки та впливи були значно меншими і, як правило, мали тільки 
місцеве значення. Найчисельнішу групу становила дрібна 
(часткова, чиншова, загродова, загонова) шляхта. Найнижчий 
прошарок цієї групи становила голота й брукова шляхта [31, c. 23]. 
На кількісне співвідношення цих груп яскраво вказують такі дані: 
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у 1812 р. у Київській губернії мешкало 43,5 тис. польської шляхти 
(це майже у 4 рази більше, ніж російського і зросійщеного 
українського дворянства), але серед них тільки 300 (0,7 % від 
загальної кількості) мали землю, решта – безземельна шляхта, що 
жила за рахунок «служби» [32, с. 131]. Чиншова безземельна 
шляхта переважала й в інших регіонах Південно-Західного краю. 
Так, у повітовому місті Літин Подільської губернії на початку ХІХ 
ст. було 86 осіб шляхетського стану (усі чиншові), в містечку Янів 
Літинського повіту проживало 7 осіб помісної шляхти, 36 – 
чиншової і 57 – службової, в містечку Межирів нараховувалося 20 
представників чиншової шляхти і 6 – службової, у Старій Синяві – 
відповідно, 77 і 32 [33].  

У період інкорпорації краю до складу Російської імперії на 
чиновницькі посади, як правило, призначалися російські військові, 
а також прислані з російських і східноукраїнських губерній 
чиновники, а від послуг поляків намагалися відмовлятися. Проте 
це не завжди вдавалося, і останні все ж потрапляли на державну 
службу, однак це траплялося, по-перше, в обмеженій кількості, по-
друге, здебільшого на другорядні посади, і, по-третє – тоді, коли не 
вистачало «своїх» чиновників. Загальну картину ставлення місце-
вої російської адміністрації до використання польської шляхти, яка 
мала досвід державної служби в системі управління, надають 
підрахунки сучасного дослідника Г. Бондарчука, які показують, що 
на початку ХІХ ст. на Поділлі 40,9 % чиновників були росіянами, 
36,4 % – українцями, як правило, зі східноукраїнських губерній і 
22,7 % – поляками [34, c. 113 – 114]. Ця статистика не стосується 
виборних посад, зокрема, повітових суддів, засідателів Головного 
суду, співробітників поліційних установ, які обиралися на Губерн-
ських дворянських зібраннях.  

Ситуація для поляків ще більше ускладнилася після поль-
ського повстання 1830 – 1831 рр. Указом від 6 грудня 1831 р. 
Микола І ліквідував самостійність виборної служби, замінивши її 
державною [35, № 4989], а місцева адміністрація продовжила 
проводити декласацію дрібної шляхти, яка розпочалася задовго до 
повстання. У листопаді 1833 р. в губерніях Правобережної України 
уже нараховувалося 72144 декласовані особи [36, c. 154]. Упро-
довж 1834 – 1839 рр. у регіоні декласували ще близько 93139 



0  

 122 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 6(74) 

шляхтичів [37, c. 175]. Цей процес тривав і надалі: згідно з 
підрахунками Д. Бовуа у 1840 – 1845 рр. на Київщині, Поділлі та 
Волині спеціальною комісією було декласовано ще близько 20 тис. 
шляхетських родин (120 тис. осіб.) [38, c. 180 – 182].  

Декласація не стосувалася великих польських землевласників. 
Родини Потоцьких, Любомирських, Понятовських, Сангушків та 
деяких інших знаних сімей і надалі володіли значними земельними 
володіннями, у їх власності перебувала низка міст Правобережжя, 
зокрема Гайсин, Дубно, Канів, Острог, Умань, Ямпіль та ін. [39,  
c. 366]. Водночас наголосимо на дисперсному характері проживання 
польського населення: у західних районах Правобережної України 
та приватновласницьких містах їх кількість була значно більшою, 
ніж у східних регіонах і казенних містах. 

Становий поділ єврейського населення краю визначався спе-
ціальними нормативно-правовими актами, серед яких одним із 
перших стало «Положення про євреїв» 1804 р. Документ розділив 
представників цього етносу на чотири стани: 1) землероби; 2) фаб-
риканти і ремісники; 3) купці І, ІІ, ІІІ гільдій, корчмарі, дрібні 
торгівці, власники постоялих дворів; 4) міщани [40, № 22651]. 
Якщо єврей не записався до одного із цих станів, його статус 
прирівнювався до бродяги.  

Аналіз джерел свідчить, що понад 80 % євреїв Правобережжя 
на зламі XVIII – XIX ст. заробляли на життя торгівлею, при тому, 
що офіційно переважна більшість з них не була купцями [41, c. 125]. 
Зокрема, у цей час на території Подільської губернії нараховувалося 
383 купців-євреїв, які офіційно займалися торгівлею, але за даними 
місцевої влади ще 22613 міщан-євреїв теж торгували [33]. Схожа 
ситуація була й в інших губерніях краю. Так, у 1812 р. на території 
Волинської губернії нараховувалося лише 374 євреїв-купців (2,2 % 
від загальної кількості самодіяльного єврейського населення краю). 
Проте й інші євреї, незважаючи на те, що не були купцями, теж 
заробляли на життя різними видами торгівлі, як наслідок, у цей час 
серед міщан торговці становили 77,8 % працюючих євреїв. Частково 
торгівлею займалися і ремісники, які збували власну продукцію. У 
1812 р. вони становили 18,8 % єврейського населення Волинської 
губернії [42, арк. 4]. Надалі абсолютна кількість євреїв-купців 
стабільно збільшувалася: якщо у 1818 р. їх нараховувалося 524, у 
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1832 р. – 3739, у 1852 р. – уже 4572 [42, арк. 1 – 2]. Таким чином, у 
першій половині XIX ст. кількість євреїв-купців збільшилася у 12 
разів. Водночас, частка купців серед самодіяльного єврейського 
населення за цей же період зростала не так стрімко – у 1852 р. вона 
становила тільки 2,6 %. Разом з тим, у середині 1830-х рр. купці-
євреї у Волинській губернії становили 97 % усіх купців краю, 
Подільській – 81 %, Київській – 74 %. В подальшому ця цифра ще 
трохи зросла і в середині ХІХ ст. у Волинській губернії євреї-купці 
становили 96 %, Подільській – 87 %, Київській – 83 % [43, арк. 129]. 

Євреї також досить активно займалися орендаторством, посе-
редництвом між виробниками сільськогосподарської продукції та її 
споживачами, лихварством, шинкарством, ремісництвом. В окремих 
галузях промисловості Правобережної України представники цього 
етносу зайняли домінуючі позиції. Зокрема, у цукерковому промислі 
Поділля євреї становили 100 % робітників, тютюновому – 78,4 %. 
Значно менше їх було у пивно-медоварному – 36,2 %, лісопильному 
– 18,3 %, чавуноливарному – 15,2 % виробництвах [44, арк. 129]. 
При цьому переважна більшість з них належала до міщанства краю, 
де євреї значно переважали інші етноси. Проте сучасні українські 
дослідники вважають, що «великий відсоток євреїв серед міщан не 
дозволяє нам говорити про тотожність головного елементу 
соціальної структури міста – міщанина й елементу етнічної 
структури – єврея, оскільки соціальна група міщан була теоретично 
відкритою на вході та виході: звичайний український селянин 
гіпотетично мав шанси стати міщанином, тоді як єврей, як відомо, 
міг стати землеробом (правда, при цьому він мав зректися віри, а на 
той час це означало перестати бути євреєм)» [26, c. 86]. 

Значна частина євреїв Правобережної України займалася 
ремісництвом. Загалом тільки на Волині цим видом діяльності на 
початку XIX ст. займалося 3143 осіб, що становило 18,8 % 
єврейського населення губернії [45, арк. 1 – 36]. В інших губерніях 
Південно-Західного краю ремісництвом займалося близько 12 % 
євреїв [38, c. 129]. Надалі кількість євреїв, які займалися 
ремісництвом, поступово зростала. У тій же Волинській губернії у 
1818 р. ремісництвом займалися 16902 євреї, у 1832 р. – 17026, у 
1852 р. – 20114 [45, арк. 1 – 36]. Таким чином, упродовж 40 років 
кількість ремісників-євреїв збільшилася на Волині у 6,4 раза. Це 
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стрімке зростання було спричинене як змінами в економіці краю, 
що диктувалися втягненням його у товарно-грошові відносини, так 
і політикою російського уряду, який сприяв розвитку єврейського 
ремісництва. 

Незначна частина євреїв Правобережної України проживала 
у селах. Ще менше займалися сільським господарством на 
власних землях або ж орендували земельні наділи у поміщиків. 
Їхній появі, особливо євреїв-землеробів, сприяла цілеспрямована 
політика С.-Петербурга, який хотів залучити євреїв до «продук-
тивної праці». У той же час євреї-орендарі намагалися одержати 
найвищі прибутки за короткий проміжок часу, що призводило до 
розорення частини селянських господарств і виснаження ґрунтів, 
а також селянських заворушень, першими жертвами яких ставали 
самі євреї-орендарі, яких селяни вважали основними винуватцями 
свого злиденного життя. 

Перепис 1897 р. підтвердив, що більшість єврейського насе-
лення краю усе ще займаєся торгівлею. Наприкінці XIX ст. тільки 
у Волинській губернії торгівлею займалося понад 35 тис. євреїв – 
86,5 % чоловіків і 13,5 % жінок (разом із сім’ями 155010 євреїв – 
близько 40 % від їх загальної кількості) [46, c. 168]. Дрібні торгівці-
євреї здебільшого торгували в містах і містечках. Значно склад-
ніша ситуація склалася у селах, оскільки у цих населених пунктах 
зазвичай була відсутня ярмаркова, базарна, крамничкова торгівля. 
Проте євреї і тут знайшли вихід як для себе, так і для українського 
селянства. Вони розвозили, розносили промислові товари і, зважа-
ючи на відсутність у селян грошей, обмінювали їх на щетину, 
прядиво, полотно, інші господарські предмети і продовольство. 

Разом з тим, офіційно торгівлею займалися лише купці, 
кількість яких на Правобережжі постійно зростала. Так, упродовж 
10 років (1887 – 1897рр.) загальна кількість купців на Волині 
зросла у 3,6 раза, кількість євреїв серед цієї верстви – у 4 рази. 
Якщо у 1887 р. євреї серед купців краю становили 76,6 %, то у 
1897 р. – уже 85,5 % [47, c. 143]. Російський чиновник А. Забєлін у 
цей час писав: «Майже усі торговельні обороти у Волинській 
губернії перебувають у руках євреїв. Не лише зовнішня торгівля 
хлібом, лісом, худобою, перепродаж усіх місцевих продуктів і 
фабричних виробів, а й приватні операції здійснюються тут не 
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інакше як за активної участі єврея, який завжди є обов’язковим 
посередником чи безпосередньо покупцем і продавцем. Тому 
купецький стан складається майже з одних євреїв...» [48, c. 308]. 

На тлі декласації польської шляхти на Правобережну Україну 
упродовж ХІХ ст. досить активно переселялися росіяни, які здебіль-
шого отримували тут помістя, кріпаків чи обіймали чиновницькі 
посади в місцевих органах влади. Цей процес значно активізувався 
після придушення польського повстання 1830 – 1831 pp. Сучасник 
подій В. Шульгін, оцінюючи тогочасну політику російського царату 
на Правобережжі, писав, що в її основі лежала ідея «ввести в край, 
який завжди був вотчиною російських царів і заселений народом 
російським і православним..., російських дворян і поміщиків, скіль-
ки можливо, у значній кількості» [25, c. 84]. Висновки російського 
урядовця підтверджують сучасні вчені, які зазначили, що «до кінця 
царювання Павла І у західних губерніях повітова адміністрація стала 
призначуваною, адже вакансії заміщалися російськими людьми, що 
не належали до місцевого дворянства, й польському переважанню у 
західних губерніях чинилася значна протидія. Імператор намагався 
мати у підпорядкуванні чиновників, гнучкіших виконавців його 
волі, ніж представники станової корпорації. Після Листопадового 
польського повстання 1830 р. на виборні державні посади призна-
чалися чиновники з «природных русских», чиновників-іноземців. До 
«природных русских» було віднесено й малоросійське дворянство 
(як правило, вихідці з лівобережних українських губерній – Ю. П.), 
яке не без задоволення обіймало посади, що їх віднедавна посідала 
правобережна польська шляхта» [49, c. 311]. 

Водночас, упродовж XIX ст. на території Правобережжя 
розквартировувалася значна кількість російських військових 
формувань і їх чисельність постійно зростала. Так, якщо у 30-х рр. 
ХІХ ст. у Волинській губернії було розквартировано близько  
20 тис. військовослужбовців російської армії [36, c. 68], то в кінці 
століття їх тут уже було майже 50 тис. (з них 46,9 % були 
росіянами) [46, c. 154 – 168]. Не менше їх було й в інших губерніях 
краю. Наприклад, у повітовому місті Проскурів Подільської губер-
нії на початку ХІХ ст. дислокувалося 492 російських військових, 
що становили 17,1 % мешканців міста. Крім того, багато військо-
вих було залучено на управлінські посади місцевих адміністрацій. 
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Так, у Подільській губернії лише при губернському та 12 повіто-
вих правліннях у цей час працювало не менше 540 військових [33].  

Потрібно зазначити, що прикордонне розташування Волині, 
Поділля і, до певної міри, Київщини та їхній колоніальний статус 
змушували царат тримати в краї значно більше військ, ніж в інших 
регіонах імперії. Так, якщо наприкінці ХІХ ст. у Волинській губер-
нії на 1 тис. мешканців припадало 17 солдатів й офіцерів, то в 
імперії в цілому – лише 9 [51, с. 6 – 7 ].  

За соціальним складом значна кількість росіян краю належала 
до дворянського стану, а завдяки протекціоністській політиці у 
другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. тут значно зросла 
кількість заможних російських землевласників. Тільки упродовж 
1865 – 1876 р. у Київській, Подільській і Волинській губерніях 
2108 росіян придбали 1376665 десятин землі. Зрозуміло, що це 
робилося за рахунок польського землеволодіння. Якщо у 1861 р. на 
Волині існувало 2720 маєтків польських дворян і тільки 160 
російських, то у 1896 р. – відповідно, 1286 і 12018. Однак, незва-
жаючи на сприятливу для росіян суспільно-політичну ситуацію, 
Київський генерал-губернатор Д. Бібіков констатував, що на 
Правобережжі «російських чиновників мало..., поміщиків же 
російських майже зовсім немає» [c. 87]. 

Аналіз джерел свідчить, що більшість росіян-дворян мешкала 
в містах і працювала в місцевих управлінських структурах. 
Особливо це стосувалося особистих дворян, тобто тих, хто отри-
мав дворянське звання за особливі заслуги перед російським 
самодержавством. Зокрема, перепис 1897 р. показав, що перше 
місце серед них займали росіяни (56,7 % від загальної кількості), 
більше 55 % особистих дворян Волинської губернії мешкали в 
містах, близько 45 % з них приїхали з великоросійських регіонів 
[46, c. 38, 248 – 250]. 

Потрібно зазначити, що серед дворян Південно-Західного краю 
були й українці, як правило, вихідці з лівобережних губерній України. 
Так, наприкінці ХІХ ст. вони становили 26,4 % спадкового дворян-
ства Волині [52, c. 29]. Показовою у цьому плані є доля глухівського 
купця Артемія Терещенка, який став відомим цукрозаводчиком і за 
«доброчинство» царським указом від 12 березня 1870 р. отримав 
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спадкове дворянство [53, c. 67]. У 1874 р. його сини Микола та Федір 
переїхали на постійне проживання до Києва [54, c. 118].  

З самого початку інкорпорації Правобережжя Санкт-Петербург 
активно використовував для зміцнення своїх позицій Російську 
православну церкву. Для цього з великоросійських і східних ук-
раїнських губерній сюди активно присилали її священнослужителів. 
Як наслідок, наприкінці ХІХ ст. ідеологічне обличчя краю визна-
чали саме священики-росіяни. Зокрема, на Волині вони становили 
42,1 % від загальної кількості служителів культу [55, c. 154 – 165].  

На зламі XVIII – ХІХ ст. у Південно-Західному краї з’явля-
ються німецькі, а згодом – чеські переселенці. Проаналізувавши 
соціальний статус переселенців на їхній батьківщині, констатуємо, 
що більшість із них займалася там сільським господарством. На 
новому місці вони, як правило, не зраджували цьому. Поряд із 
землеробством важливу роль у їхньому господарському житті 
відігравало і тваринництво.  

Зважаючи на те, що на Правобережну Україну переселялися 
не тільки селяни, але й ремісники, німці і чехи займалися тут також 
ремісництвом і промислами. Як наслідок, упродовж ХІХ ст. у 
Південно-Західному краї з’явилася низка німецьких поселень 
ткачів і ремісників. У Подільській губернії німці займалися 
промисловим будівництвом, прокладали залізничні шляхи. За ста-
новою належністю волинські німці у другій половині ХІХ ст. 
розподілялися таким чином: селян було – 64,02%, міщан – 28,9%, 
дворян – 0,19%, почесних громадян і купців – 0,08%, осіб ду-
ховного чину – 0,02%, інших станів – 0,05%, іноземних підданих – 
6,21% [50, c. 22]. 

У 1887 р. офіцери Генерального штабу провели детальний 
аналіз наслідків німецької колонізації Волині, який показав, що у 
губернії німцям належало 7,15 % земельних угідь краю. Зокрема, у 
Рівненському повіті іноземці придбали у власність 12 маєтків з 
площею 53271 дес. землі. Крім того, в довгострокову оренду вони 
взяли ще 6 маєтків загальною площею 3591 десятин. У Володимир-
Волинському повіті ними було придбано у власність 14 маєтків з 
11804 дес. землі й орендовано 11 з 4810 десятин. У Луцькому повіті 
німцям належало 12 маєтків з 2570 дес. землі тощо [48, c. 57]. 
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Серед інших національностей, які населяли Південно-Західний 
край, виділимо молдаван, які займалися здебільшого ткацтвом, і 
греків, які майстерно обробляли шкіру та робили вино. В 
основному вони мешкали на Поділлі. 

Інші етнічні групи, представники яких наприкінці ХVІІІ ст. 
проживали на Правобережжі України, були нечисельними, розпо-
рошеними серед корінного етносу (українців) і не впливали на 
економічне, політичне життя краю. Однак відомі локальні винятки. 
Зокрема, у селах Ювківці та Добрин Острозького повіту Волин-
ської губернії ще у ХV ст. компактно поселилися татари, які 
отримали назву «воєнних татар». Представники цього етносу 
побудували мечеть, кладовище, мали свого муллу. В основному 
вони займалися тваринництвом [55, c. 777 – 778]. 

Проведення ліберальних реформ, завершення промислового 
перевороту в другій половині ХІХ ст. внесли зміни у соціальну 
структуру населення Правобережної України, утворилися два нові 
соціальні прошарки – буржуазія (підприємці) і пролетаріат 
(наймані працівники). Процес формування буржуазії як у цілому в 
Російській імперії, так і на Правобережжі України мав певні 
особливості й відрізнявся від західноєвропейського. По-перше, тут 
ця верства формувалася за сприяння і під контролем царату. 
Зростаючи в умовах «навздогінної модернізації», вона була 
залежною не стільки від коливань на ринках сировини, капіталів, 
товарів, скільки від змін у політиці самодержавства. По-друге, 
поява підприємців на тій чи іншій території та їхня спеціалізація 
багато в чому визначалися загальним рівнем розвитку економіки, 
становищем конкретного регіону в системі всеросійського ринку. 
Зокрема, на Правобережжі, в першу чергу на Київщині та Поділлі, 
великий капітал в основному зосередився на переробці сільсько-
господарської продукції, особливо у цукровій промисловості. По-
третє, буржуазія на Правобережжі України була багатоетнічною.  

Аналіз матеріалів свідчить, що основним джерелом формування 
підприємницького прошарку в губерніях Правобережної України 
були: «обуржуазнене» російське і польське дворянство, яке пере-
йшло на капіталістичні методи господарювання; купці, скупники, 
лихварі (зазвичай євреї і росіяни), які зуміли пристосуватися до 
нових економічних умов; заможні німецькі та чеські колоністи, 
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українські селяни, які орієнтували своє виробництво на ринок і 
використовували найману робочу силу. Матеріали перепису 1897 р. 
дають можливість визначити кількість осіб, які використовували 
найману робочу силу в губерніях, що досліджуються. Вони, 
зокрема, свідчать, що на Волині наприкінці ХІХ ст. 8985 осіб мали 
від 2 до 5 найманих робітників і 432 – більше 6 [46, c. 6 – 8]. 
Перепис також показав, що в губернії 11009 осіб жили за рахунок 
прибутків з капіталів. Найбільше серед них було євреїв (42,7 % від 
загальної кількості), за ними розташувалися поляки (24,7 %), 
росіяни (15,5 %), українці (13,4 %) [46, c. 154 – 171].  

Відміна кріпосного права привела до утворення великого про-
шарку людей, які були позбавлені засобів виробництва й існували 
за рахунок продажу своєї робочої сили. На Правобережжі України 
(можливо за винятком Київщини) пролетаріат почав формуватися 
пізніше, ніж на Сході та Півдні України. Цей процес фактично 
розпочався в 40-ві рр. ХІХ ст. і був пов’язаний з розвитком 
фабрично-заводської промисловості. Якщо у 1825 р. на Київщині 
нараховувалося 92 промислові підприємства, то через 30 років їх 
кількість зросла в 1,7 раза і досягла 157. На Поділі їх кількість 
збільшилася в 3,4 раза, а на Волині – в 9 разів [56, c. 131].  

Але тогочасні робітники були ще мало пов’язані з промисловим 
виробництвом і часто зберігали зв’язки з селом. 1860 – 1890 рр. 
позначилися швидким розвитком промисловості на Правобережжі 
України. Це вимагало збільшення кількості найманих працівників, 
що відбувалося за рахунок кількох джерел. Насамперед це селян-
ство, як правило, українське. Недостатнє забезпечення селянських 
господарств землею, відсутність робочої худоби та інвентарю, 
податковий тиск змушували селян іти на заробітки до міст, містечок, 
де був значний попит на робочу силу. 

Промисловий пролетаріат формувався також за рахунок 
соціального розшарування у кустарній промисловості, де дрібні 
ремісники (зазвичай єврейські) все більше розорювалися і посту-
пово перетворювалися на найманих робітників. Певну частину 
робітництва давали й міграційні рухи. У першу чергу це стосу-
валося Київщини, де більше 6 % робітників були росіянами, які 
прибули сюди з великоросійських губерній [57].  
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Такі джерела формування найманих робітників визначили 
їхню етнічну належність. Так, на Волині наприкінці ХІХ ст. у 
загальній масі найманих робітників за чисельністю перше місце 
займали українці (майже 40 %), друге – євреї (трохи менше 35 %) 
[46, c. 154 – 168].  

Виходячи з вищевикладеного, можна дійти таких висновків. 
По-перше, станове законодавство Російської імперії було слабко 
розроблене і не давало чітких юридичних визначень усім існуючим 
категоріям населення. Отже, ми маємо нечіткість і розпливчастість 
реальної соціальної структури суспільства. По-друге, станова 
структура населення регіону зазнала у ХІХ ст. значних змін. 
Спочатку вони були пов’язані з приєднанням Правобережжя до 
Російської імперії та адаптацією його соціальної структури до 
реалій російського суспільства, як наслідок фактично був лікві-
дований шляхетський стан і йому на заміну введений дворянський, 
відбулися зміни етнічного складу духовенства, міщанства, 
купецтва за рахунок переселення сюди значної кількості росіян, 
німців, чехів. По-третє, реформи 60 – 70-х рр. ХІХ ст. привели до 
швидкого розвитку капіталістичних відносин. У регіоні почали 
руйнуватися станові перегородки, активізувалися процеси класо-
утворення. Як наслідок, на рубежі XIX–XX ст. на перший план 
виступає не становий поділ, а поділ за заняттями, способом 
отримання доходів і заробітку, що яскраво видно з матеріалів 
першого Всеросійського перепису населення 1897 р. На думку 
багатьох дослідників, реформи 60 – 70-х рр. ХІХ ст. фактично 
зруйнували становий поділ населення в Російській імперії, хоча де-
юре він проіснував до 1917 р., адже самодержавство наперекір 
об’єктивному ходу подій до кінця підтримувало станову парадигму 
в російському суспільстві за допомогою законодавчих норм. 

Паралельно із трансформацією станової структури населення 
Правобережжя змінювалося й представництво етносів у різних 
станах. У першу чергу це стосувалося польської шляхти, яка втрати-
ла статус панівного стану, поступившись місцем російським 
дворянам. Однак зрівняна у правах з останніми заможна шляхетська 
верхівка, незважаючи на декласацію та утиски у національно-
культурній і церковно-релігійній сфері, до кінця ХІХ ст. і надалі 
відігравала домінуючу роль у соціально-економічних процесах.  
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Протекціоністська політика Санкт-Петербургу ввела на тери-
торію регіону значну кількість російського населення. Особливо це 
стосувалося дворянського стану, духовенства, чиновництва, армії, 
купецтва.  

Окрему етносоціальну групу, яка відрізнялася не тільки за на-
ціональною ознакою, але й за професійною, становили євреї краю. 
Їхнє життя зосереджувалося переважно у містах і невеликих містеч-
ках, що віддзеркалилося на сфері діяльності представників цього 
етносу – більшість із них віддавала перевагу торгівлі та ремісництву.  

Упродовж ХІХ ст. край активно заселяли німецькі, а згодом 
чеські переселенці. Їх чисельність у регіоні упродовж ХІХ ст., 
незважаючи на мінливу політику російського самодержавства, не 
тільки не зменшилася, а навіть збільшилася. Більшість із них, як і 
українці, займалася сільським господарством і тільки незначна 
частина селилася в містах, займаючись ремеслами та іншими 
видами господарської діяльності. 

Певних змін зазнало й українство. Як і наприкінці ХVІІІ ст., 
більшість з них залишалася селянами, але після відміни кріпосного 
права й бурхливого розвитку капіталістичних відносин частина 
українців перейшла у стан найманих робітників.  

Соціальна (станова) структура населення відбилася і на 
основних видах господарської діяльності етнічних груп краю, що 
яскраво простежується на прикладі Волині. Так, наприкінці ХІХ ст. 
головним виробником матеріальних цінностей у губернії залиша-
лися українці – 74,8% від загальної кількості людей, зайнятих у 
виробництві (землеробство, промисловість, промисли і ремесла). 
Реалізацією їхніх виробів та інших товарів в основному займалися 
євреї (89,2% зайнятих у торгівлі). В управлінні губернією головна 
роль належала росіянам (47,2% чиновників, поліцейських, офіцерів 
і солдатів). Росіяни також відігравали головну роль й у формуванні 
світогляду населення Волині (42,1% священнослужителів). Проб-
лемами освіти, культури, медичного обслуговування населення в 
більшій мірі, ніж представники інших національних груп губернії, 
опікувалися євреї (45,2% вчителів, медичних, наукових працівни-
ків, представників мистецтва). Схожі пропорції були характерними 
і для Київщини й Поділля [59, c. 180]. 

Усе це свідчить про підневільне становище Правобережжя 
України. Для корінного населення краю (українців) російська 
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колоніальна адміністрація «милостиво» визначила фізичну працю й 
виробництво матеріальних цінностей. Усі ж інші питання вирішу-
валися представниками інших етносів і, в першу чергу, російського. 
Зрозуміло, що при цьому інтереси українців дуже рідко враховува-
лися, що особливо характерно було для культури й освіти. 
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СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ  
ПОЛІТИКО-ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН 

 
Олексій Валевський 

  
ПОЛІТИЧНА КРИЗА 2010–2013 РР.  

І ЗАВДАННЯ ПОБУДОВИ НОВОЇ МОДЕЛІ 
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  

 
Аналізуються основні управлінські риси моделі, що була ство-

рена впродовж 2010–2013 рр. Вказується на посилення авторита-
ризму в системі управління, зменшення ролі парламенту та місцевих 
органів самоврядування в контролі над виконавчою владою, олігархі-
зацію політичної та економічної сфер суспільства. Визначаються 
напрями побудови нової моделі державної політики, зокрема, за 
допомогою реальних економічних реформ, децентралізації управління, 
проведення адміністративної реформи, створення культурної 
політики, яка б могла забезпечити загальнонаціональний діалог. 

Ключові слова: реформи, державна політика, політична криза 
Oleksii Valevskyi. The political crisis 2010-2013 and task building 

a new model of public policy. Analyzed the basic management features of 
the model that was created during 2010-2013. In particular, points to the 
strengthening of authoritarianism in the management, reduce the role of 
Parliament and local authorities in control of the executive, 
oligarchisation political and economic spheres of society. Identify areas 
to form a new government policy. In particular, real economic reform, 
decentralization of management, administrative reform, the creation of a 
cultural policy that would provide a national dialogue.  

Key words: reform, public policy, political crisis 
 
Драматичні події, що відбулися наприкінці 2013 р. й привели 

до виникнення «євромайдану» та руйнації режиму Януковича, 
стали результатом системної кризи, в якій опинилась Українська 
держава. Для унеможливлення рецидивів кризового сценарію та 
пошуку оптимальних шляхів розвитку держави є актуальним 
аналіз специфіки взаємозв’язку державної політики із соціально-
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економічними та політичними умовами розвитку суспільства, який 
сформувався впродовж 2010–2013 рр.  

Визначимо основні політико-управлінські риси моделі, що була 
створена впродовж 2010–2013 рр., функціонування якої призвело 
до системної кризи в державі. 

1. Перш за все слід вказати на посилення авторитаризму за 
допомогою створення моделі суперцентралізованої системи 
управління, що була «зациклена» персонально на Януковича та 
його Адміністрацію.  

Витоки цієї моделі слід шукати у невдалому президентстві 
Ющенка, наслідок чого в громадській свідомості сформувався пев-
ний запит на «сильну» державу [1]. 

Президентська виборча кампанія 2010 року багато в чому 
пройшла під гаслами необхідності встановлення «сильної» держа-
ви і згортання демократії. Причому цей лозунг використовували 
кандидати на президентську посаду, які позиціонували себе як 
прихильники демократії. Населення схильне було сприймати 
соціальні та економічні негаразди як наслідок демократії. В 
атмосфері дискредитації демократичних засад обрання Януковича 
багатьма соціальними прошарками з початку сприймалося як 
умова наведення «порядку».  

Встановлення авторитарної моделі супроводжувалося порушен-
нями правових норм. Першим кроком, відразу після президентських 
виборів 2010 року, стало формування парламентської більшості на 
основі індивідуального членства депутатів парламенту, що супере-
чило відповідним нормам Конституції. Наступним стало скасування 
Конституційним Судом парламентсько-президентської моделі, 
визначеної Конституцією в редакції 2004 р., і повернення до 
Конституції 1996 р., яка наділяла Президента посиленими повно-
важеннями. Правова обґрунтованість цього рішення Конституцій-
ним Судом викликала чимало сумнівів. Наслідком цих маніпуляцій 
стала криза легітимності влади, про що, зокрема, дійшли висновку 
експерти Венеціанської комісії [2].  

2. Надцентралізована системи державного управління – 
наступна риса політико-управлінської моделі, що була створена 
впродовж 2010–2013 рр.  

Під виглядом адміністративної реформи ухвалено низку нор-
мативних актів, наслідком яких стало формування системи держав-
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ного управління, яка характеризується надзвичайно високим 
ступенем централізації [3].  

Це призвело до зниження ефективності управління. Незважа-
ючи на зовнішню монолітність, у систему управління були внесені 
декілька дисбалансів, зокрема:  

- залишився невизначеним розподіл функцій між міністер-
ствами, агентствами, службами та інспекціями. Водночас були 
проігноровані цілком обґрунтовані пропозиції експертів, щоб за 
міністерствами залишилися повноваження формування політики і 
підготовки нормативно-правових актів, а функції надання адміні-
стративних послуг, управління державним майном і здійснення 
контролю були б передані агентствам, службам та інспекціям. Та-
ким чином, збереглися умови для виникнення конфлікту інтересів, 
коли одне відомство розробляє політику, реалізує її і одночасно 
контролює її виконання; 

- також були проігноровані пропозиції щодо впровадження 
інституту державних секретарів, за допомогою якого було 
можливим «розведення» політичних та адміністративних функцій 
в управлінні;  

- Президенту надавалися повноваження фактично на свій 
розсуд, ігноруючи парламент, створювати, реорганізовувати і 
ліквідовувати центральні органи виконавчої влади. Це створювало 
умови для волюнтаризму;  

 - поширенню волюнтаризму сприяло надання Президенту 
права давати доручення центральним органам виконавчої влади. 
Це призвело до того, що встановилося своєрідне двовладдя, коли 
органами виконавчої влади керували, з одного боку, Кабінет 
Міністрів, з іншого – Адміністрація Президента, в якій готувалися 
президентські доручення. В таких умовах зникли видимі конфлікти 
між центральними органами влади і ствердилося оманливе поро-
зуміння. Запровадження порочної практики безпосереднього втру-
чання Президента в роботу уряду за допомогою доручень членам 
Уряду у підсумку призвело до того, що уряд фактично втратив 
можливість формувати і реалізовувати стратегічно орієнтовану 
економічну та соціальну політику.  

Отже, централізація не зробила управління більш ефективним. 
Як наслідок, популярні в масовій свідомості установки «сильної 
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держави» трансформувалися у побудову владно-управлінських від-
носин, де домінувала патримоніальна бюрократія, що була особисто 
залежна від вищого керівництва. Очевидно, що така адміністративна 
система стимулювала поширення корупції, комерціалізації держав-
ної служби і непотизму.  

3. Реформаторський колапс – наступна риса моделі державної 
політики, що була сформована впродовж 2010–2013 рр. 

На першому етапі функціонування режим Януковича активно 
використовував ідеологічні установки, що були націлені на 
необхідність модернізації економіки. З цих міркувань була під-
готовлена програма «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава», в якій описувалися плани 
здійснення масштабних реформ [4]. Утім, швидко з’ясувалося, що 
політичний клас, який того часу був при владі, немає потенціалу 
для проведення реформ. 

Згодом, з метою, скоріше, реабілітації політичного режиму пе-
ред громадською думкою була підготовлена масштабна «Державна 
програма активізації розвитку економіки» [5]. В документі 
зазначалося, що цю програму розроблено задля впровадження 
нових підходів до модернізації пріоритетних сфер економіки 
на найближчі два роки. Але практика показала, що обидва схвалені 
реформаторські проекти зазнали нищівної поразки.  

На початку 2013 року стала очевидною повна неспроможність 
тодішньої влади до конструктивної діяльності. Однак реакція 
влади на власну неспроможність виявилася несподіваною – було 
заявлено, що поразки реформ є наслідком саботажу середньої 
ланки чиновників. Так, 17 січня 2013 року Янукович на засіданні 
Комітету з економічних реформ з приводу інформації, що реформи 
у сфері ЖКГ були реалізовані на 35%, в нафтогазовій галузі 
виконані лише на 25%, заявив, що невдачі реформ стали наслідком 
саботажу урядовців [6].  

Унаслідок спроби вищого керівництва держави перекласти від-
повідальність за власну управлінську неспроможність на анонімних 
чиновників тільки сприяли подальшому падіння легітимності влади 
і формуванню протестного потенціалу в громадській свідомості.  

4. Кардинальне зменшення ролі представницьких структур – 
парламенту та місцевих органів самоврядування – в контролі над 
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виконавчою гілкою влади можна назвати наступною характерис-
тикою моделі державної політики, що аналізується.  

Тодішній політичний клас, який визначав державну політику, 
доклав максимум зусиль для зменшення впливу представницьких 
органів. Вони втратили свою суб’єктність, перетворившись на 
придаток адміністративної системи. У Верховній Раді мали реальні 
шанси бути схваленими тільки законопроекти, підготовлені урядом 
або більшістю, проекти від опозиційних фракцій до сесійної зали 
не доходили. 

Це вкрай негативно позначилося на якості роботи парламенту. 
Верховна Рада була перевантажена неякісними популістськими 
законодавчими ініціативами, реалізація яких не передбачала адек-
ватного ресурсного забезпечення. Зокрема, кількість законів, що 
вносилися на розгляд Верховної Ради, була у 2013 р. надмірною. 
Показовою є статистика: за перших півроку роботи Верховної Ради 
VII скликання депутати зареєстрували 1958 законодавчих ініціа-
тив, і лише 45 із них стали законами [7].  

Ствердилася практика брутальних порушень регламенту під 
час схвалення законів. Це унеможливлювало прискіпливий розгляд 
законопроектів, які мали суттєве значення до соціально-економіч-
ного розвитку. Як приклад можна навести схвалення Закону «Про 
Державний бюджет України на 2013 р.», який був ухвалений 
одним голосуванням, хоча процедурою передбачалося три 
читання. При цьому сам текст закону не був розданий депутатам. 
Усе обмежилося тільки виступом голови бюджетного комітету 
Верховної Ради. Це при тому, що зміст бюджету став предметом 
обґрунтованої критики як тодішньої опозиції, так і експертів. 
Ухвалення бюджету на 2013 рік стало своєрідним «рекордом» – 
депутатській більшості вистачило всього 32 хвилини для голосу-
вання за проект закону, який визначав економічний та соціальний 
розвиток держави.  

Зазначені процеси сприяли падінню легітимності вищого 
представницького органу. Між владою і населенням поступово 
формувалася прірва, яка згодом і стала причиною виникнення 
системної політичної кризи.  

5. Наступною рисою управлінської моделі, сформованої 
впродовж 2010–2013 рр., став процес олігархізації політичної та 
економічної сфер суспільства.  
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Так, за оприлюдненими даними, близько 350 компаній пла-
тили 86 % всіх податків і зборів, тоді як з 1,5 млн суб’єктів госпо-
дарювання збиралося близько 10-12 % податків. За підрахунками 
журналу «Фокус», серед 200 найбагатших людей України в 2012 
році було 6 вищих чиновників, 36 депутатів парламенту та 19 
депутатів місцевих рад. Це – майже третина списку багатіїв. За 
підрахунками журналу «Кореспондент», у 2011 році 25 осіб, які 
входили до 100 найбагатших людей України, були членами 
правлячої Партії регіонів. Сукупна капіталізація Партії регіонів у 
рейтингу «Золотої сотні» становила $31,1 млрд, водночас сукупні 
статки «Золотої сотні» в 2011 р. становили $83,07 млрд. Отже, 
Партія регіонів мала монопольні переваги щодо рівня капіталізації 
і залучення великого капіталу, порівняно з іншими політичними 
суб’єктами [8, с. 41]. 

Водночас, упродовж 2011–2013 рр. посилювалися суперечності 
в середовищі олігархічного капіталу. Янукович активно підтримував 
так звану «сім’ю» – неформальну олігархічну структуру, до якої 
входили наближені до родини Президента вищі чиновники та 
бізнесмени. «Сім’я» поступово захоплювала економічні активи, які 
вже були розподілені між адміністративно-олігархічними кланами. 
За деякими експертними оцінками соціальні та політичні конфлікти 
в 2013 р. були викликані прихованою боротьбою так званої «старої» 
олігархії, яка сформувалася за часи президентства Кучми та 
Ющенка, проти загрози перерозподілу капіталів на користь Януко-
вича та його «сім’ї».  

У політико-управлінській моделі, що сформувалася, корупція 
стала невід’ємною складовою економічного та політичного життя. 
Так, за оцінками Федерації роботодавців України, в 2013 р. чинов-
ники отримали понад 160 мільярдів гривень хабарів за корупцій-
ними каналами у сфері держзакупівель, органів податкової, митної 
служби, судової системи, держмонополій, під час експорту зерна, 
реєстрації оренди земельних ділянок. За оцінками ФРУ, у 2010–
2013 роках обсяг корупції в економіці України перевищив 500 
мільярдів гривень [9]. 

Результати функціонування аналізованої моделі державної 
політики виявилися драматичними для суспільства. Це – неефек-
тивна економіка, яку знесилює корупція, розчароване та розколоте 
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суспільство, несправедливий перерозподіл матеріальних благ, 
деградована правляча еліти.  

Завдання побудови нової моделі державної політики – новий 
політичний порядок для українського суспільства.  

Нині, коли рухнула порочна політико-управлінська модель, 
сформована впродовж 2010–2013 рр., з’явилися реальні можли-
вості для масштабних реформ у системі державного управління. 

Визначимо основні напрями їх реалізації:  
1. Необхідно розпочати процес реального економічного 

реформування суспільства. Україна дедалі більше перетворюється 
у відсталу бідну аграрну країну із деградуючою промисловістю. 
Країна потребує реальних реформ, які в перспективі створили б 
засади так званого «економічного дива». Політичний клас повинен 
розглядати необхідність проведення економічних та соціальних 
реформи не просто як інструмент покращення ситуації в тій чи 
іншій галузі, а як єдино можливий засіб системного оновлення 
держави і суспільства. 

2. Необхідно розпочати послідовний і цілеспрямований процес 
деолігархізації економічної і політичної сфер суспільства. Позаяк 
саме надвелика концентрація ресурсів у декількох олігархічних 
кланів створювала умови для виникнення кризових соціально-
економічних процесів, деолігархізація має перетворитися впро-
довж певного часу на загальнодержавну ідеологію. Логічно 
припустити, що тут можливі два напрями її реалізації. Перший – це 
законодавче обмеження надприбутків вищої бюрократії та 
великого бізнесу. Зокрема, це боротьба із офшоризацією еконо-
міки, демонополізація ринків, дерегуляція бізнесу. Другий – 
розслідування шляхів отримання олігархією багатства і у разі 
порушення закону – націоналізація їхніх активів. Очевидно, що цю 
роботу держава Україна успішно може провести в умовах дієвої 
підтримки Західних країн.  

3. Законодавча оптимізація стосунків між центральною і 
регіональними владами. Зокрема, це має включати забезпечення 
прав та інтересів регіонів; гармонійне поєднання вертикальних 
зв’язків (Київ – регіони) з горизонтальними (зв’язки між регіо-
нами); взаємопроникнення культур і традицій, притаманних тим чи 
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іншим регіонам; перегляд бюджетної політики на користь терито-
ріальних громад.  

4. Реалізація політики децентралізації управління, яка, зокрема, 
має бути спрямована на розширення прав органів місцевого само-
врядування із закріпленням додаткових джерел доходу місцевих 
бюджетів. Головне завдання тут – провести збалансований розподіл 
повноважень між державою та місцевим самоврядуванням, коли 
оперативне управління має відійти виконкомам місцевих рад, а за 
органами державної влади залишаться функції контролю щодо 
відповідності рішень органів місцевого самоврядування чинному 
законодавству. Сюди також належать завдання посилення фінан-
сово-економічної автономії регіонів у рамках унітарної держави та 
необхідність удосконалення системи бюджетних відносин між 
центром і регіонами.  

5. Розвиток громадянського та економічного самоврядування. 
Надання територіям більш широких повноважень у впровадженні 
гуманітарної та інформаційної політики.  

6. Адміністративно-територіальна реформа, яка передбачає ук-
рупнення районів. Незважаючи на її непопулярність, така реформа 
вкрай потрібна, позаяк неможлива ефективна реформа місцевого 
самоврядування без кардинальних змін території районів. Адже 
добре відомо, що понад 90% сільських рад не здатні виконувати 
свої повноваження внаслідок хронічного недофінансування;  

7. Проведення адміністративної реформи, яка повинна 
закласти засади унеможливлення монополії однієї політичної сили 
у системі виконавчої влади. Для цього необхідно на законодавчому 
рівні заборонити державним службовцям бути членами партій і 
чітко розмежувати політичні та адміністративні посади в системі 
управління. Необхідна цілеспрямована робота зі створення профе-
сійної державної служби. На керівні посади в системі виконавчої 
влади повинні призначатися високопрофесійні службовці, кар’єрне 
просування яких не залежить від політичної кон’юнктури.  

8. Також необхідна боротьба проти виявів політичного радика-
лізму, в тому числі і національного. Бо не секрет, що сепара-
тистські настрої у Південно-Східному регіоні стали наслідком 
ескалації радикально-націоналістичних установок.  

9. Актуальною залишається потреба створення оптимальної 
гуманітарної та культурної політики, яка б могла забезпечити 
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загальнонаціональний діалог. Такий діалог сприяв би взаємо-
розумінню між населенням різних регіонів, зокрема, унеможливив 
би виникнення різного роду міжрегіональних фобій на мовному та 
культурному ґрунті.  

 
_______________________________ 
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АКСІОЛОГІЯ РЕФОРМ  
І ПАСТКИ СПРОЩЕНИХ ПІДХОДІВ 

 
Стаття присвячена дослідженню сучасного етапу суспільного 

розвитку, висвітленню проблем реформування соціально-політичної 
системи, наголошується на необхідності врахування особливостей 
нової політичної реальності у розробленні стратегії сучасних 
реформ. Особливу увагу при цьому автор звертає на доцільність 
урахування стратегічних цілей європейського співтовариства, 
сформульованого у Лісабонській стратегії, основним ресурсом 
котрої визначено «економіку знань», реалізацію відповідної полі-
тики в галузі наукових досліджень і розробок, впровадження їх 
результатів у практику реформування країни. 

Ключові слова: суспільний розвиток, стратегія реформ, 
цінності, демократія, політична культура.  

Yuri Shaigorodskyi. Axiology reform and traps simplified 
approach.  

The article investigates the current stage of social development, 
highlighting the problems of reforming the social and political system, 
there is the need to incorporate features of the new political reality in 
the development strategy of modern reforms. Particular attention, the 
author draws on feasibility into account the strategic objectives of the 
European Community, formulated in the «Lisbon strategy», whose main 
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resource is defined «knowledge economy», the implementation of 
appropriate policies on research and development, implementation 
results in practice reforms in the country. 

Key words: social development, reform strategy, values, 
democracy and political culture.  

 
Ступінь розвинутості держави і її здатності гарантувати безпеку 

своїм громадянам ще донедавна визначалися майже виключно 
економічними й технологічними чинниками. Саме на них спиралися 
й плани «Модернізації України», визначаючи їх «стратегічним вибо-
ром» країни [1]. Модернізація бачилася переважно як удосконалення 
економічних і фінансових важелів, підвищення ефективності вико-
ристання природного та трудового ресурсу, надр, а функція 
«рятівного кола» від можливих катаклізмів відводилася науково-
технічному прогресу. Таким підходом, по суті, – обґрунтовувалася 
«навздогінна» спрямованість реформ.  

Очевидною була й домінуюча тенденція на досягнення певних 
орієнтирів шляхом запозичення й освоєння готових зразків високо-
розвинених країн. Така спрямованість й задавала своєрідні пара-
метри не лише економічного, фінансового, соціального розвитку, 
але й – мотиваційної його складової. У цьому сенсі, на наш погляд, 
поза увагою залишалися щонайменше два аспекти процесу 
формування нового стану суспільства, його позитивного розвитку.  

Перший визначальний і ключовий аспект – ціннісно-смисловий – 
необхідність визначення реформування, насамперед як загально-
національного, соціокультурного та соціально-політичного процесу 
цілеспрямованої і скоординованої діяльності зі створення нових 
смислів та цінностей, нової їх системи [2].  

Другий, – суто практичний. Ідеться про пріоритети рефор-
маторських зусиль. Спрямовуючи їх на очевидні й наявні «зразки» 
(не нами створені), зосереджуючись на досягненні важливих і 
необхідних змін у виробничій, економічній, фінансовій і соціаль-
ній сферах тощо, автори проекту «модернізації» залишали країну, 
на наш погляд, без «майбутнього». У цьому полягає сутність 
«навздогінності» реформ. Адже прагнення досягти певних 
(існуючих) орієнтирів – важлива, але малоперспективна справа. В 
умовах глобалізації «прорив» (технологічний, соціальний, гумані-
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тарний) можливий лише у неосвоєних сферах, можливо, – у тих 
галузях, які ще не сформувалися як перспективні або доцільні. Їх 
пошук і визначення, створення ще «неіснуючого» можливе лише 
завдяки науці. Недооцінка ж цього напряму – очевидна. Проект 
«модернізації» науки було викладено на 4 із 400 (загального 
обсягу) сторінках «Модернізації України». Підрозділ, присвячений 
науці, містив переважно завдання «поліпшення управління 
науковою сферою» та його «оптимізацію», або ж – підвищення 
«показників цитування й інтегральних індексів стану розвитку 
вітчизняної науки» [3].  

З погляду суспільної консолідованості, такий підхід – орієн-
тація на «другорядність», залежність від інноваційної діяльності 
інших країн. З іншого погляду – це недооцінка ролі й місця науки у 
загальноцивілізаційному розвитку і потенціалу вітчизняної науки 
зокрема. Безумовно, наукова сфера – витратна і навіть не завжди 
окупна. Результати наукового пошуку можуть бути актуальними 
«сьогодні», а можуть бути актуальними й через 100 років. Але лише 
в науковій царині лежать ті «пласти» незвіданого, які в змозі 
визначити прогрес і його (можливо нові) вектори. Лише інвестуван-
ня у науку і застосування її досягнень можуть подолати соціально-
економічну «навздогінність», забезпечити і економічну, і соціальну 
інноваційність. У цьому сенсі, визначення наукової галузі як 
пріоритетної сфери суспільного розвитку є не лише економічно 
виправданим, але й перспективним консолідаційним фактором.  

Лісабонська стратегія і «Стратегія реформ–2020» 
Презентовані у період передвиборчої кампанії–2014 основні 

положення програми розвитку України «Стратегія реформ–2020» 
викликали чимало критичних суджень. Зауваження щодо змісту 
цього документа й обґрунтованості його положень висловлюва-
лися не тільки політиками-учасниками парламентських перегонів, 
але й науковцями, представниками експертного середовища [4; 5]. 
Критика – небезпідставна. Щоправда, за відсутності повного 
тексту стратегічного документа [7] аналізуються поки що лише 
окремі прогнозні показники економічного і соціального розвитку, 
зауважується відсутність їх фахового обґрунтування та кількість 
реформ (передбачається майже одночасна реалізація 60 реформ та 
спеціальних програм).  
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На нашу думку, такий критичний підхід є свідченням, 
щонайменше, двох позитивних тенденцій. По-перше – суспільного 
усвідомлення актуальності проблеми стратегії як комплексного 
плану подальших дій нової влади. По-друге, – прагнення громадян-
ського суспільства до участі в розробці такого плану та готовності 
до всебічного контролю за його реалізацією.  

На тлі «братньої» зради, анексії частини території країни, люд-
ських втрат унаслідок військових дій, руйнування інфраструктури 
цілих регіонів, зубожіння більшості населення громадяни країни 
виявляють згуртованість і готовність до випробувань. Водночас, за 
таких умов вплив на масову свідомість позараціональних (побудо-
ваних виключно на гаслах, закликах і обіцянках) факторів значно 
послаблюється. Саме тому суспільний запит на конкретику у 
визначенні цілей розвитку, проведення своєрідного аудиту ресурсів, 
оприлюднення механізмів і суспільної «вартості» реформ, персоні-
фікація їх очільників та громадський контроль за реалізацією стають 
неминучою ознакою нової реальності.  

Разом з тим, як справедливо зазначає відомий вітчизняний 
економіст А. Гальчинський, «базисні положення стратегії розвитку 
держави повинні розроблятися професіоналами. Обґрунтування 
перспективи – це найскладніший сегмент економічної теорії та 
економічної політики». Відзначаючи позитивну роль і необхідність 
участі у розробці й обґрунтуванні стратегії суспільного розвитку 
інститутів громадянського суспільства, науковець наголошує, що 
«метаскладні проблеми не вирішуються засобами революційної 
доцільності. Спираючись на революційний ентузіазм, їх можливо 
розв’язати лише інструментами професійно осмислених, системно 
збалансованих рішень». У світовій практиці інститути громадян-
ського суспільства інтегруються у відповідний процес на рівні 
експертних оцінок і відповідної корекції [5].  

Зрозуміло, що за нинішніх умов стрімкого розвитку зовнішньо- 
і внутрішньополітичних подій, необхідності оперативного та 
результативного розв’язання нагальних, часто – болісних проблем, 
пов’язаних із ними, досить складно зосередитися на виробленні 
довгострокової, навіть – середньострокової перспективи. Але без її 
формування й інтеграції масовою свідомістю, зрештою, – інтеріо-
ризації (як побудови внутрішнього плану дій) національна консо-
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лідація неможлива. Крім того, «закритість» влади в розробці 
стратегій реалізації реформ, «несподіваність» рішень, особливо у 
напрямах, що безпосередньо стосуються соціально-статусної сфери: 
пенсійної, трудової, житлово-комунальної, здоров’я, освіти тощо, 
здатна викликати не лише хвилі протестів, але й переоцінку ролі 
держави і міри її відповідальності перед суспільством і людиною за 
свою діяльність.  

Очевидно, що не кількістю реформ визначатиметься їх 
ефективність, а дієвістю мотивів їх реалізації й критеріями оцінки 
результатів. (Скажімо, Лісабонська стратегія, до аналізу якої ми ще 
звернемося, містить незрівнянно більше напрямів, але спрямовані 
вони на досягнення визначених цілей, оцінка реалізації котрих 
здійснюється за конкретними показниками. Головне ж – визначено 
основний ресурс стратегії, на забезпечення якого й спрямовуються 
зусилля спільноти). Будь-що, але, як зазначав із притаманною йому 
емоційністю К. Бендукідзе, «якщо найближчим часом не провести 
кардинальні реформи, то Україна як держава в нинішніх кордонах 
може перестати існувати» [8]. 

Презентуючи «Стратегію реформ-2020», Президент держави 
наголосив, що головна мета стратегії – членство України в ЄС [9]. 
Її досягнення здатне стати міцним консолідаційним стрижнем 
суспільних перетворень. Водночас, варто врахувати, що однією із 
характерних ознак нової суспільно-політичної реальності є вкрай 
критичне ставлення до (навіть позитивно маркованих) міфологем.  

У березні 2000 року на лісабонській сесії Європейської ради 
була прийнята стратегія розвитку Євросоюзу (так звана «Лісабон-
ська стратегія»). Основна її мета – перетворення ЄС у найконку-
рентнішу і найдинамічнішу світову економічну зону, в простір 
економіки, заснованої на знаннях. Соціально-економічною основою 
досягнення цієї мети, на переконання європейських стратегів, мають 
стати: економічне зростання, соціальне згуртування та захист навко-
лишнього середовища.  

У рамках Лісабонської стратегії було сформульовано 28 основ-
них і 120 додаткових цілей, досягнення яких планувалося оцінювати 
за допомогою 117 різних показників. У цілому ж стратегія визна-
чила п’ять груп ключових цілей:  

– підвищення конкурентоспроможності;  
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– створення динамічної економіки, заснованої на знаннях;  
– збільшення зайнятості;  
– забезпечення соціальної згуртованості;  
– поліпшення стану навколишнього середовища.  
Європейська комісія запропонувала ряд показників, за якими 

щорічно оцінюється результативність діяльності із впровадження 
стратегії. Серед ключових: розмір ВВП на душу населення 
(оцінений за паритетом купівельної спроможності валют); рівень 
зайнятості (загальний, жінок, літніх людей); рівень освіти молоді 
віком 20-24 років; витрати на наукові дослідження і розробки; 
порівняльний рівень цін. 

Основним ресурсом забезпечення курсу Лісабонської стратегії 
визначено «економіку знань». Перехід до неї («економіки знань») 
забезпечується: проведенням політики, що відповідає вимогам 
інформаційного суспільства, відповідної політики в галузі науко-
вих досліджень і розробок, прискорення структурних реформ і 
завершення створення єдиного внутрішнього ринку ЄС. Очевидно, 
що визначаючи європейський вектор як напрям суспільного роз-
витку, Україні варто орієнтуватися й на стратегічні цілі євро-
пейського співтовариства.  

Щорічний аналіз Європейською радою реалізації стратегії 
виявив низку проблем, зокрема, в питаннях рівня життя, зайнятості 
(особливо жінок і молоді), природоохоронної політики тощо. 
Наприклад, у ключовій стратегічній сфері – розвитку науки 
проміжні цілі досягнуті не були. Показник відрахування на науку 
до запланованих 3% ВВП досягли тільки дві країни з 15. У серед-
ньому по ЄС цей показник становить близько 2%. (У контексті 
нашого дослідження і обґрунтування означеної вище тези про 
доцільність визначення розвитку вітчизняної науки як пріоритетної 
сфери зауважимо: бюджетне фінансування української науки ско-
ротилося до позначки нижчої 0,25% ВВП. В абсолютних цифрах 
(станом на 2014 рік) рівень бюджетного фінансування науки в 
Україні приблизно у 1000 разів нижчий, аніж у США, в 100 разів 
нижчий, аніж у Росії, у 10 разів нижчий, ніж у Польщі.) 

Європейський Союз визнає, що досягнення амбітних цілей 
Лісабонської стратегії – складний процес. Даються взнаки гло-
бальні впливи (зокрема, фінансова криза), зовнішньополітичні 
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фактори і внутрішньоєвропейські неузгодженості тощо. Разом з 
тим, очевидно, що стратегічний курс ЄС – певний формат консо-
лідації європейської спільноти. Саме з огляду на цю її (стратегії) 
властивість, а також – необхідність орієнтації на практику й спря-
мованість реформ Європейського Союзу, вступ до якого визначено 
нашою основною метою, очевидною є доцільність застосування 
відповідних параметрів і цілей української стратегії реформ.  

Безумовно, розвиток Європейського Союзу є динамічним 
процесом. Присутніми у ньому можуть бути і підйоми, і спади, 
досягнення і прорахунки. Наявність висхідних та низхідних тен-
денцій, очевидно, є неминучою ознакою будь-якого інтегрального 
утворення, яким є Європейський Союз. Саме тому, навіть засто-
совуючи почасти тактику «навздогінного» розвитку, стратегічно 
вона має бути зорієнтована на пошук, передусім, внутрішніх 
ресурсів і працювати на випередження. 

Пастки спрощених підходів 
Ще донедавна риторика політичних лідерів і керівників 

держави, актуальні матеріали засобів масової інформації, зведення 
новин були зорієнтовані, здебільшого, на висвітлення і розв’язання 
проблем економічного, фінансового характеру, соціального 
забезпечення, подолання кризи у цих сферах. Безумовно, важливих 
і гострих проблем. Водночас, характер і зміст цієї риторики 
спрямовувався на підтримання патерналістського типу державної 
політики, коли держава виступає в ролі головного суверена над 
громадськістю, виявляючи постійну «турботу про громадян». 
Такий підхід влади до «взаємодії» із суспільством був спрямо-
ваний на формування громадянської несамостійності, пасивного 
підпорядкування, що зводить потреби лише набуттям захисту, 
доступу до засобів існування і т.д. По суті, авторитарний характер 
політики державного патерналізму мав стримувати розвиток 
громадянського суспільства і посилювати матеріальну залежність, 
політичну інертність і духовну несамостійність народу. 

Не лише політики і керівники держави, але й окремі вітчизняні 
аналітичні установи, зокрема – науковці Національного інституту 
стратегічних досліджень при Президентові України, – вважали, що 
питання загальнонаціональної консолідації, політичної нації, 
державної мовної політики, міжетнічних відносини не належать до 
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кола найважливіших проблем [10]. Інтерпретуючи результати 
соціологічних опитувань, науковці, зазвичай, висловлювали стурбо-
ваність станом вирішення соціально-економічних питань (зростання 
цін, низький рівень зарплат і пенсій, зростання безробіття, низький 
рівень комунальних послуг тощо). Питання ж процесу формування 
загальноукраїнської національної ідентичності (мовної політики, 
НАТО, оцінки історичних подій, відносин з ЄС та з Російською 
Федерацією тощо) науковцями НІСД характеризувалися як «тради-
ційно конфронтаційні» й аналізувалися переважно в контексті 
передвиборчих перегонів. Саме (і виключно) у цьому контексті 
науковці Національного інституту стратегічних досліджень зверта-
лися до проблеми регіональних особливостей, вказуючи на практику 
їх «використання політиками у власних цілях.  

На нашу думку, такий (досить поширений) підхід є дещо 
хитким. Методологічна хиба полягає у спробі сегментування сфер 
(через виокремлення їх окремих параметрів) життєдіяльності без 
подальшого їх синтезу. Адже суспільство – це цілісна соціальна 
система, що утворена (знову ж таки – цілісними) соціальними 
суб’єктами, якими є особа, сім’я, клас, група, нація, зрештою – 
держава. Саме тому, «патерналістська» підміна понять, спроба 
ранжування цінностей (потреб), а потім – трактування їх як таких, 
що визначають поведінку, нівелює цю природну цілісність і 
призводить до одномірності сприйняття політичною елітою інших 
соціальних суб’єктів. Очевидно, відбувається це й з причини недо-
оцінювання соціально-психологічних факторів під час дослідження 
соціальних і політичних процесів.  

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. Особли-
вої ваги, у цьому сенсі, набуває ефективна й інтенсивна кому-
нікація влади з громадськістю.  

У революційні часи слова, гасла і обіцянки вимагають 
прийняття швидких і конкретних рішень, ефективної їх реалізації і 
незабарної результативності. Безумовно, об’єктивних причин, що 
гальмували суспільний розвиток, було й залишається чимало. 
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Разом з тим, риторика, спрямована на «пояснення» цих причин на 
тлі невдалих кадрових рішень, неефективності роботи правоохо-
ронних органів (навіть стосовно розслідування резонансних подій 
на Майдані), відсутності належного реагування на злочинну без-
діяльність чиновників військового відомства тощо, неодноразово 
ставала підставою невдоволення людей. 

Безумовно, українську спільноту консолідували позачергові ви-
бори Президента України 25 травня 2014 року. Вдруге в українській 
історії президентські вибори пройшли в один тур. Перші «одно-
турові» вибори Президента України відбулися 1 грудня 1991 року, 
коли Л. Кравчук, з результатом 61,59%, здобув перемогу в першому 
ж виборчому турі. Очевидно, нинішня гуртовність виборців є показ-
ником усвідомленням відповідальності – своєрідним відтворенням 
чуття «нового соціального часу», яке було притаманне початку 
історії незалежності країни.  

Чи не вперше передвиборча кампанія пройшла динамічно і 
водночас – стримано. Кандидати і їх виборчі штаби не спросто-
вували «вигадки конкурентів», не зверталися із позовами до суду. 
Дані екзит-полів збігалися в межах похибки, й ще до оголошення 
ЦВК країна не сумнівалася у результатах виборів.  

Уперше всі регіони країни, серед 22 учасників перегонів, 
лідерство віддали одному кандидату. Раціональним виборцем 
переможець президентських перегонів сприймався як кандидатура 
Майдану, новий склад Кабінету Міністрів України, частково пере-
форматована Верховна Рада – як «команда» нового Президента. 
Президентські вибори і їх результат засвідчили прагнення грома-
дян країни до переходу від невизначеності й хаотичності 
державної політики до її впорядкованості.  

Трагічні події на Майдані, анексія Криму, антитерористична 
операція на Сході країни консолідували суспільство. Стрімкі зміни 
персонального складу керівників держави, динамічний розвиток 
суспільно-політичних процесів, усвідомлення сили громади і 
відчуття її єдності, зміст інавгураційної промови новообраного 
Президента України, підписання політичної, а згодом – економіч-
ної частин Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, 
успіхи української дипломатії, декларування і певні позитивні 
кроки Заходу щодо підтримки українських реформ – усе це 
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створило особливу атмосферу віри у невідворотність позитивних і 
швидких суспільних змін. 

На щастя, побоювання того, що, відстоявши в дво-три-
годинній черзі на виборчій дільниці з виборів Президента і від-
давши свій голос за нього, виборці керуватимуться вже звичним 
стереотипом «Ми все зробили! Далі вже – він!», не справдилося. 
Не справдилося, на щастя, і сподівання окремих представників 
нової/старої еліти на те, що зміна керівних персоналій буде 
сприйнята Майданом як перемога революції.  

Військова агресія сусідньої держави, прагнення миру і доко-
нечної перемоги над чинною досі системою правління проявилися 
у громадянській мужності й самовідданості, готовності до 
протистояння зовнішнім загрозам і внутрішнім викликам. Країна 
продовжує жити у вимірах революційного часу, зіставляючи 
владну риторику із діями влади. Громадський контроль за цими 
діями посилюватиметься. За відсутності дієвих інститутів такого 
контролю, ефективної комунікації із громадськістю вимоги до вла-
ди часто набувають стихійних протестних форм – масових акцій, 
пікетів органів центральної і місцевої влади, перекриття шляхів 
сполучення, народного суду через сміттєві контейнери тощо.  

В умовах низької ефективності правоохоронної системи та 
корумпованості системи судової працюють закони вулиці. Коли 
держава не може навести порядок, люди звертаються до радикаль-
них дій, демонструючи недовіру органам державної влади, зневіру 
у справедливість суду, керуючись власними уявленнями про 
належне, покладаючись на себе або ж – на допомогу радикальних 
позазаконних формувань.  

Адже, насправді, соціально-політична напруга і невдоволе-
ність чинною й нині практикою державного управління нікуди не 
поділися. Під впливом, передусім, зовнішньої військової агресії 
вони (напруга і невдоволеність) просто відтермінувалися, набули 
інших форм і перейшли у фазу очікування й «передготовності». 
На відміну від соціально-психологічного стану напередодні 
Майдану, нинішній – характеризується значно нижчим порогом 
«страху» і непевності й значно вищим ступенем – натхнення й 
упевненості, що зумовлені усвідомленням сили і можливостей 
громадського впливу.  
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Одним із надбань Майдану є сформована соціально-
психологічна установка мас щодо певних способів дії (аттитюд «до 
ситуації» – за М. Рокичем). Тобто, у масовій свідомості сформу-
валося уявлення про певний ефективний спосіб дії у ситуації, коли 
влада не виконує обіцянок, коли її дії й рішення не відповідають 
суспільним очікуванням і коли його (очікування) ресурс вичерпано. 
Саме у цьому контексті громадським, експертним середовищем і 
засобами масової комунікації артикулюється побоювання третього 
Майдану. І президентські, і парламентські вибори у свідомості 
громадян – лише необхідна передумова для ефективних рішень і дій. 
Їх відсутність або ж хибна, з погляду суспільства, спрямованість – 
стане достатньою підставою для нового, з непередбачуваними 
наслідками, революційного сплеску.  

Небезпечна тенденція зростання правового нігілізму може 
призвести до потреби суспільства в «сильній руці». Можливе засто-
сування новою владою старих, прийнятих попереднім режимом, 
практик є вкрай небезпечною для Української держави. Спокуса 
піти найпростішим шляхом і реалізовувати реформи, від яких насам-
перед постраждають звичайні громадяни, а не олігархи, може 
призвести до чергових масових протестів – уже проти чинної влади.  

Очевидно, що із завершенням акцій народного протесту зими 
2013–2014 рр. соціально-політична криза в Україні не була 
подоланою. Відчутних змін у житті громадян не відбулося. Країна 
продовжує жити за законами революційного часу, а наявність 
патріотично налаштованих добровольчих батальйонів окремими 
високопосадовцями вже сприймається як загроза [11]. Очевидно – 
безпідставно. Разом з тим, історія пострадянських країн, на жаль, 
знає приклади терористичних акцій щодо влади. 27 жовтня 1999 
року, на тлі карабаського конфлікту у Вірменії, в зал засідань Націо-
нальних Зборів Республіки увірвалися озброєні люди із заявою, що 
здійснюють державний переворот й упритул розстріляли парла-
ментську президію, взяли у заручники міністрів і депутатів [12]. У 
зв’язку з українською ситуацією член економічної консультативної 
групи, створеної канадським урядом для пропозиції економічних 
реформ в Україні, радник Президента України, грузинський політик 
К. Бендукідзе згадував, як у 1990-ті роки грузинські солдати-
добровольці, які повернулися з війни проти сепаратистської Абхазії, 
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створювали злочинні банди і кілька років тероризували країну, а 
одного часу навіть взяли під свій контроль уряд [13]. 

Президент України усвідомлює загрозу виникнення «другого 
фронту» як провокативних спроб «розхитати політичну ситуацію» 
всередині країни [14]. Разом з тим, поки що не здійснено суттєвих 
змін у системі влади, принципів та механізмів державного 
управління, не впроваджені, й навіть чітко не артикульовані нові 
правила суспільного життя.  

Очевидно, що зміна владної системи передбачала й парла-
ментське «перезавантаження». Після обрання нового Президента 
перевибори парламенту (більшість складу якого проголосувала за 
диктаторські «закони 16 січня») стали ключовою вимогою 
активістів Майдану. Результати опитування, проведеного соціо-
логічною службою «Соціс» за підсумками 100 днів президентства 
Петра Порошенка, серед кроків та ініціатив Президента, які під-
тримуються найбільшою мірою, респонденти зазначили рішення 
про розпуск та дострокові вибори Верховної Ради –78,7%. (Серед 
інших – діяльність із підвищення міжнародного авторитету 
України (85,3%), проведення заходів на підтримку армії та 
підвищення обороноздатності (79,1%) [15]. 

Проте «політики Майдану» не використали можливість для 
«запуску» політичних реформ, зокрема, реформи виборчої системи. 
Обіцянки проведення виборів народних депутатів України за 
пропорційною, із відкритими списками, системою нова влада не 
дотрималася. Вибори за старою «змішаною» системою вчергове 
стали результатом міжпартійних домовленостей.  

Парламентські (як і президентські) вибори були покликані по-
долати певну «постмайданівську» невизначеність, відчуття «неза-
вершеності» подій, що відбулися протягом зими 2013–2014 рр., 
легітимізувати їх наслідки. 

Багато в чому саме цим пояснюється й передвиборчий поспіх, 
розгубленість політиків, хиби законодавчого забезпечення виборчо-
го процесу і втрати на шляху вітчизняного партійного будівництва. 
Адже на виборах конкурували не партійні ідеології чи нові смисли, а 
іміджі лідерів, «о́брази», сформовані засобами масової інформації та 
групами підтримки. На вибори, здебільшого, йшли не політики, а 
«репутаційні» списки, сформовані як відгук на суспільний запит – 
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комбати, журналісти, громадські активісти, випускники престижних 
ВНЗ тощо.  

За умов такої «мозаїчності» новому складу Верховної Ради 
буде складно творити партійно-політичні смисли, а отже – нові 
смисли суспільного розвитку, задовольнити запит на формування 
загальнонаціональної консолідуючої ідеології. Наявність у складі 
парламенту мажоритарної складової (інтересів депутатів, обраних 
в одномандатних округах), значної кількості груп інтересів 
(журналістів, комбатів, громадських активістів, бізнесменів, групи 
«16 січня», регіональних лідерів тощо) ослабить фракційні й поси-
лить міжфракційні об’єднання. Їх створення вже анонсували 
командири батальйонів разом із волонтерами та депутатами від 
«Правого сектору» і ВО «Свобода», журналісти, активісти інсти-
тутів громадянського суспільства та молоді депутати. Наявність у 
складі Ради значної кількості позапартійних депутатів, очевидно, 
сприятиме створенню міжфракційних об’єднань і за цією ознакою. 

Разом із тим, саме від Верховної Ради, її здатності створити 
коаліцію й сформувати ефективний уряд, налагодити конструк-
тивну співпрацю із Президентом, запропонувати суспільству нові 
консолідаційні смисли, напрями, зміст і шляхи реформ – залежа-
тиме доля країни.  

Політики, зокрема й ті, яких до влади, подолавши автокра-
тію, привела Революція Гідності, в передвиборчій боротьбі 
звернулися до «випробуваних часом» політичних технологій. Вже 
вкотре, замість політичних програм і так необхідних нині 
суспільству ідей, виборцям були запропоновані персоналії, 
політичні бренди та нашвидкуруч сконструйовані політичні міфи. 
Політичні технологи й сучасні міфотворці «жваво» відгукнулися 
на нові суспільні запити й потреби масової свідомості, використо-
вуючи неодноразово апробовані маніпуляційні прийоми [16]. 
Посилюючи ірраціональну складову процесу, передвиборча 
дискусія, здебільшого, обмежилася гаслами: про необхідність 
люстрації, боротьбу з корупцією, децентралізацію влади, зміц-
нення армії, соціального захисту бійців АТО, зменшення податків 
тощо. Всупереч складнощам в економічній і фінансовій сферах, 
фактичної війни на Донбасі, політичні партії та політики інвесту-
вали у рекламну кампанію мільйони гривень.  
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Залучення активістів інститутів громадянського суспільства 
(зокрема, й тих «неформальних», що були створені на Майдані) та 
бійців добровольчих батальйонів до виборчих партійних списків – 
стало «успішним інтегруванням» їх до «традиційного» україн-
ського політикуму. Наскільки успішною і плідною буде діяльність 
новообраних депутатів, покаже час. Хоча, певні негативні «пост-
виборчі» тенденції (заяви про необхідність підвищення заробітної 
плати народним депутатам [17; 18], прагнення спростувати 
передвиборчі партійні гасла щодо скасування депутатської недо-
торканності [19], непорозуміння у таборі активу «майданівської» 
партії [20; 21] тощо) можуть свідчити про «поглинання» 
представників «третього сектору» цим політикумом.  

Передвиборча кампанія та результати парламентських виборів, 
з одного боку, вкотре підтвердили прагнення європейського вектора 
суспільного розвитку, з другого – висвітлили проблеми внутрішньо-
політичного характеру. Серед них – наявність «партійно-політич-
них» суперечностей у, здавалося б, єдиній «майданівській» команді. 
Водночас, парламентська коаліція базуватиметься на союзі двох 
порівняно рівновеликих політичних сил – «Блоку Петра Поро-
шенка» і «Народного фронту». Співмірний результат цих партій 
свідчить про бажання виборців «зберегти» команду Майдану. 

Разом з тим, тривалі узгодження тексту коаліційної угоди, 
публічні обговорення певних протиріч можуть свідчити про 
симптоми потенційного конфлікту між лідерами ключових полі-
тичних партій, який може перерости у протистояння на лінії 
«Президент – Глава уряду», як це вже мало місце в минулому – 
після «помаранчевого Майдану».  

Крім того, пропорційно-мажоритарний принцип обрання пар-
ламенту ускладнюватиме й буквальне виконання відновлених 
Законом України положень Конституції України [22], зокрема, 
щодо порядку формування парламентської більшості й уряду 
країни.  

В умовах сучасних трансформацій політичної системи 
України, яка перебуває у стані подолання кризових явищ і пошуку 
збалансованої моделі державного управління, зростає політико-
технологічний інтерес до проблеми децентралізації. Тенденція до 
посилення її ролі, як способу збереження культурної, економічної, 
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історичної, врешті – політичної ідентичності, характерна для 
більшості країн Європи.  

Проблема децентралізації стала домінуючою на теренах 
української політики не стільки з огляду на наявність об’єктивних 
розбіжностей між різними регіонами країни, скільки з огляду на 
необхідність переформатування управлінської системи, усвідомле-
ння ваги і ролі самоврядності в сучасних умовах державотворення. 
Варто також зважити й на, певною мірою, штучне загострення цієї 
проблеми окремими політиками та політичними рухами.  

Безумовно, децентралізація є важливим і актуальним напря-
мом суспільного розвитку. Разом з тим, варто зазначити, що 
зрозумілих, системних, обґрунтованих принципів і шляхів 
комплексного вирішення цієї децентралізації поки що немає. 
Натомість існує реальна небезпека, за відсутності перспективної 
загальнодержавної концепції розвитку місцевого самоврядування, 
збалансованої регіональної політики, стати на шлях реформування 
цієї важливої управлінської сфери, керуючись виключно політич-
ною доцільністю.  

У цьому сенсі досить «провокативними» є результати 
опитування Фонду Демініціативи і КМІСу, проведеного у вересні 
2014 р. [23]. Своє перебування у складі України більшість жителів 
Донбасу пов’язують із отриманням більшої незалежності від Києва 
(42%). Водночас бажання, щоб Донбас («ДНР» і «ЛНР») став 
незалежною державою, висловили 26%, а 16% бачать його в складі 
Росії. На збереження статусу Донбасу на тих умовах, що й раніше, 
згодні лише 7% його жителів. Натомість, тільки 5% опитаних 
серед жителів інших територій країни готові «віддати» Донбас 
Росії, а 7% згідні з його «незалежністю». 45,5% українців схо-
дяться на тому, щоб Донбас залишався частиною України на тих 
самих умовах, що і раніше, проте – 32,5% готові надати йому в 
складі України більше незалежності. 

«Провокативність» результатів опитування полягає у тому, що 
принаймні третина опитаних, підтримуючи надання преференцій 
Донбасу, зорієнтована на досягнення особливого статусу і для 
своїх регіонів. 

Красномовними і тривожними є результати іншого соціоло-
гічного опитування, проведеного Центром Разумкова у вересні 
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2014 р. [24]. Лише 40,4% респондентів вину за ситуацію на 
Донбасі покладає, у першу чергу, на російську владу. Ще чверть 
опитаних (24,2%) винною вважають стару українську владу 
(Віктора Януковича і його оточення), але 14,4% (!) у нинішній 
ситуації на Сході звинувачує нову українську владу. 

Спроба адміністративно-територіального реформування «пост-
помаранчевого» (2005 р.) періоду виявилася досить чутливою і була 
невдалою саме тому, що здійснювалася «зверху». Очевидно, вектор 
руху цієї реформи, як і багатьох інших, що на нас чекають, має бути 
зворотним – «знизу», а основним принципом – збалансованість і 
стабільність розвитоку. У цьому сенсі, проект децентралізації (як 
процес перерозподілу владних компетенцій, передачі функцій від 
центрального до регіонального рівня, поява і розвиток нових інсти-
туційних форм, що відповідають новій ролі регіонів у державному 
управлінні) може стати консолідуючим суспільство чинником, що 
об’єднує зусилля влади і громадянського суспільства задля 
гармонізації й оптимізації цього процесу і ефективності його 
результату.  

Одним із ключових понять нового політичного часу стала 
«люстрація». Разом з тим, політики і суспільство по-різному розу-
міють процес очищення влади. Прийнятий Верховною Радою Закон 
політики вважають, з одного боку – інструментом очищення влади 
від чиновників попереднього режиму, з другого – як реалізацію 
вимог Майдану. Суспільство ж сприймає люстрацію набагато 
ширше – як прагнення соціальної справедливості й певного резуль-
тату боротьби за неї, як засіб зламу ще донедавна існуючої системи 
влади, як стратегічну мету суспільних перетворень. 

Суспільство чекає не лише зміни облич у владі, але й револю-
ційних зсувів у вигляді сміливого плану радикальних реформ 
державного управління. Без таких кардинальних змін у системі 
управління, переоцінки функцій державних органів і рефор-
мування їх структури, розбіжності у розумінні процесу очищення 
будуть посилюватися.  

Особливості сучасного етапу суспільного розвитку характери-
зуються стрімким «зміщенням» акцентів національної консолідації 
із, переважно, етнічних, соціокультурних чинників у бік духовно-
моральних, соціально-політичних, мотиваційно-смислових аспектів. 
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Революційні події на теренах України, протистояння військо-
вій загрозі стали причиною і наслідком творення нової політичної 
реальності, суспільного єднання, подолання кризи ідентичності, 
національної консолідації. Нинішній етап державотворення 
наповнюється новими смислами через усвідомлення сили і ролі 
громадянського суспільства у їх творенні, через переоцінку 
цінностей, зміни у мотиваціях, визначення мети, формування 
образів майбутнього. 

Виокремлення тенденцій сучасного етапу суспільного розвитку 
уможливлює певні висновки, а також – окреслення можливих 
напрямів і шляхів суспільного реформування.  

На етапі повалення авторитарного режиму та під впливом 
зовнішньої військової загрози значно посилилися процеси суспіль-
ної консолідації й роль громадянського суспільства у цих процесах. 
Протягом тривалого часу мотиваційною основою суспільної консо-
лідації було об’єднання «проти» – проти злочинної влади, корупції, 
несправедливості, військової агресії. Перші перемоги у цьому 
протистоянні скорегували мотиваційну спрямованість єднання. 
Усвідомлення відповідальності за набутки Революції Гідності стали 
важливим чинником об’єднання «за» – за справедливу владу та 
європейський вибір, за єдність країни і непорушність її кордонів, 
зрештою, за нові смисли й образи майбутнього суспільства.  

Зовнішня військова загроза, внутрішньополітичні проти-
стояння, стрімкі світоглядні зміни, що відбуваються у масовій 
свідомості, визначають нову соціально-політичну реальність. За 
цих умов цінності наповнюються новим змістом, відбуваються 
кардинальні зрушення в системі ціннісних орієнтацій. Ця ціннісно-
орієнтаційна домінанта – сув’язна із суспільно-політичними 
змінами. З одного боку, ця домінанта опосередковується ними, з 
другого – опосередковує їх. Нинішня їхня основа – боротьба за 
незалежність і суверенітет країни. Разом з тим, тимчасове «замі-
щення» у структурі базових цінностей соціальних її складових 
цінностями «миру» і «держави» невідворотно з часом актуалізує їх 
у новій, «вищій» якості. 

Визначальним, ключовим механізмом процесу суспільної 
консолідації є мотиваційно-смисловий фактор (сукупність внут-
рішніх і зовнішніх рушійних сил) як спонукання до діяльності, 
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визначення її меж і форм. Саме мотиви і смисли спрямовують і 
орієнтують на досягнення певних цілей – особистісних і суспіль-
них. Аналіз сучасної політико-управлінської практики, її змісту і 
форм – прийнятих рішень (насамперед, кадрових призначень), 
процесу і риторики передвиборчих кампаній – свідчить про 
недооцінку мотиваційно-смислового фактора в комунікації з 
громадськістю.  

Проблеми, що у часи тяжких випробувань «відійшли» на 
другий план, – зростання цін, невиплата заробітних плат, без-
робіття, соціальна незабезпеченність, проблеми охорони здоров’я 
тощо – згодом знову визначатимуть порядок денний суспільно-
політичного життя. Після трагічних подіях Майдану, анексії 
частини території країни, втрат під час військових дій ключовим 
критерієм оцінки якості державного менеджменту буде поняття 
«справедливості». 

У цьому сенсі вкрай важливим є формування у масовій 
свідомості розуміння причин і наслідків сучасних явищ і процесів, 
визначення перспектив і шляхів їхнього подолання. Відкритість, 
прозорість і послідовність нової влади будуть визначальними у 
збереженні суспільної єдності, мобілізації на подолання наслідків 
соціально-політичної кризи.  

Визначаючи європейський вектор як напрям суспільного 
розвитку, Україні, очевидно, варто орієнтуватися й на стратегічні 
цілі європейського співтовариства, сформульованого у Лісабон-
ській стратегії. Основним ресурсом забезпечення цього курсу 
визначено «економіку знань». Формуючи загальну стратегію сус-
пільного розвитку, доцільним було б передбачити реалізацію 
відповідної політики в галузі наукових досліджень і розробок, 
упровадження їх результатів у практику реформування країни. 

Згуртування суспільства і рівень його ціннісно-орієнтаційної 
єдності визначається не лише масштабністю цілей, але й узгоджен-
ням шляхів їх досягнення. Вкрай важливим у цьому сенсі є 
демонстрація єдності політичних еліт, широке і відкрите обгово-
рення проблем і напрямів подолання кризових явищ, зокрема, у 
соціально-економічній сфері. Долучення громадян до процесу 
прийняття рішень, конструювання суспільно-політичної реаль-
ності, з одного боку, здатне об’єднати зусилля, з другого – 
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відповідальність влади та громадянського суспільства для 
досягнення цілей розвитку.  
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НЕФОРМАЛЬНІ АСПЕКТИ  
ІНСТИТУЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 
УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 

 
У статті аналізуються неформальні аспекти українського 

парламентаризму. Відстежується генетика їхнього впливу на 
офіційні інституції. Робиться висновок, що інституційна і 
функціональна динаміка українського парламентаризму детер-
мінується режимом влади, який встановлюється в країні в той чи 
інший період 

Ключові слова: парламентаризм, формальні інституції, 
неформальні інституції, неформальні функції 

Oles’ Lisnychuk. The informal aspects of institution’s 
transformation of Ukrainian parliamentarism. The informal 
aspects of Ukrainian parliamentarism are regarded in this article. 
Their genetics and impact on formal institutions are retraced. It is 
concluded that the institutional and functional dynamics of the 
Ukrainian parliamentarianism is determined by the authorities 
regime, which is set in a country in a given period. 

Key words: parliamentarianism, formal institutions, informal 
institutions, informal functions 

 
Парламентаризм історично утверджувався як реалізація ідеї 

народного представництва і вже в сучасну добу розуміється як 
система взаємодії держави й суспільства, базована на «особливій і 
суттєвій ролі вищого і постійно діючого представницького органу в 
здійсненні державно-владних функцій»[1,с.4]. У такому тлумаченні 
представництво означає передусім репрезентацію інтересів грома-
дян, що мають можливість обирати своїх делегатів до відповідного 
органу державної влади і наділяти їх правом такого представлення. 
Однак через парламентаризм знаходить своє відображення не лише 
комплекс феноменів, які пов’язані з реалізацією ідеї народного 
суверенітету. Конкретні моделі парламентаризму здатні також 
репрезентувати соціополітичну специфіку конкретної держави і 
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суспільства, в яких вони реалізуються, в найширшому сенсі. І засади 
політичних процесів, глибинні і поточні суспільні конфлікти, і 
особливості суспільного договору, і функціонування базових полі-
тичних інститутів, і багато іншого відображаються через парламен-
таризм. Особливо помітною ця властивість є в суспільствах, які 
характеризуються відсутністю стабільності політичних відносин, 
коли інституціоналізація парламентаризму не може набути сталого, 
фіксованого характеру. Український парламентаризм за весь період 
незалежності країни виступає яскравим підтвердженням цього. 

Дистанція між формальними і неформальними інститутами, 
властива для української політики і соціуму в цілому, яскраво 
виявляється і унаочнюється на рівні українського парламента-
ризму. Химерна взаємодія публічного і тіньового, декларованих і 
прихованих інтересів, формальних і неформальних функціональ-
них виявів ‒ усе це невід’ємні характеристики діяльності україн-
ського парламенту в різні часи і у різних форматах.  

Верховна Рада України внаслідок своєї природи є органом 
влади, на який найбільш ретельно фокусована суспільна уваги. 
Відповідно, так чи інакше, але простір публічного-офіційного-
формального для неї є найбільш розвинутим, порівняно з іншими 
державними інституціями. В той же час (і певною мірою через таку 
відносно високу публічність Верховної Ради) неформальна складова 
українського парламентаризму виявляє себе в більш глибоких, 
розвинутих, мобільних, високоадаптаційних вимірах. Стала реаліза-
ція ряду неформальних функцій сформувала основу для утвер-
дження в парламенті низки внутрішніх неформальних інституцій. 
Однак неформальні функції виконуються і формальними парламент-
ськими інституціями. Загалом, між формальними і неформальними 
функціями, між офіційними і неформальними внутрішньопар-
ламентськими інституціями встановився складний взаємно 
доповнювальний зв’язок. При цьому провідну і навіть визначальну 
роль у діяльності Верховної Ради, українського парламентаризму в 
цілому перебрав на себе саме неформальний сектор. 

Особливим варіантом зазначеної конвергенції формального і 
неформального стали неформальна реалізація формальних 
функцій, а також практика поглинання формальних інститутів 
неформальними.  
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Таким чином, функціональна специфіка українського парла-
менту наразі має такий вигляд: 

 офіційні функції, публічно декларовані і закріплені в базо-
вих документах; 

 традиційні функції ‒ ті, які властиві парламентам у цілому і 
які не завжди прямо задокументовані; 

 неформальні функції ‒ ті, які не належать до згаданих вище 
категорій, але які де-факто реалізуються українським парламентом 
та його інститутами. 

Нинішня інституційна спроможність українського парламен-
таризму, зокрема особливостей взаємодії його формальних та 
неформальних функцій, визначається як уже тривалими часовими 
традиціями, частина яких оформилася ще на початку незалежності 
України, так і тими трансформаціями, яких він зазнав у часи 
правління В. Януковича. 

Наразі до них доєдналися чинники, пов’язані із викликами 
постреволюційної ентропії та військовими діями на Сході країни. 

Загалом же, на початок 2014 р. сформувалася така модель 
формальних і неформальних аспектів взаємодії в українському 
парламенті, яка сама по собі могла оцінюватися як криза україн-
ського парламентаризму. В конкретно історичних обставинах 
революції та наступної війни з Росією вона стала одним із елементів 
загальної кризи української державності, яка триває донині. При 
цьому кризова особливість українського парламентаризму в 
постреволюційний період не особливо виразно ідентифікується ані в 
політичних комунікаціях, ані в аналітичних оцінках. Однак її 
значення серйозно посилюється у зв’язку із переходом до парла-
ментсько-президентської моделі правління. Перспективи нової 
спроби системних реформ в Україні та протидії зовнішнім і 
внутрішнім загрозам державності тісно пов’язані з необхідністю 
гармонізації формальних і неформальних функцій та інституцій 
українського парламентаризму. І, власне, від відновлення та продук-
тивної модернізації парламентаризму загалом. 

Український парламентаризм: траєкторія інституційних 
трансформацій 

Відсутність тривалого періоду визначених (не лише діючих) 
офіційних «правил гри» Верховної Ради визначальним чином 
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позначилися як на її інституційному розвитку як вищого органу 
державної влади в цілому, так і на функціональних особливостях 
зокрема. Часті зміни повноважень, структури, публічних та 
«тіньових» форматів внутрішньої конфігурації суттєво ускладню-
вали кристалізацію сталих інституційних форм як усередині самої 
Верховної Ради, так і українського парламентаризму загалом.  

Із семи скликань Верховної Ради України повну свою 
каденцію відпрацювали чотири. При цьому три з них поспіль ‒ II 
(1994 ‒1998 рр.), III (1998‒2002 рр.) та IV (2002‒2006 рр.). Ще 
однією повночасовою виявилася Верховна Рада VI скликання 
(2007‒2012 рр.). I скликання (1990‒1994 рр.) було перерване 
рішенням про саморозпуск у контексті економічної кризи і шахтар-
ського страйку. Другим парламентом із дочасно перерваною 
каденцією стала Верховна Рада V скликання. Її розпуску переду-
вала глибока криза щойно введеної з 1 січня 2006 парламентсько-
президентського форми правління. Безпосереднім ініціатором 
розпуску став тодішній Президент В. Ющенко, який посилався на 
свої конституційні повноваження і мотивував таке рішення 
«ігноруванням більшістю у Верховній Раді України конститу-
ційних вимог щодо формування коаліції депутатських фракцій»[2], 
а саме ‒ так званої «Антикризової коаліції», створеної його 
політичними противниками із Партії регіонів (із долученням КПУ 
та СПУ). Втім, указ від 2 квітня 2007 лише розпочав процес 
припинення повноважень парламенту, а самі дочасні вибори стали 
можливими тільки внаслідок складного міжелітного конфлікту, 
тривалого і нелінійного переговорного процесу і, нарешті, склад-
них домовленостей між тодішніми «центрами сили» української 
політики. В підсумку, формальним юридичним приводом для 
припинення повноважень Верховної Ради став інший ‒ зменшення 
конституційного складу парламенту до менш ніж 2/3 (288 депу-
татів) через добровільне зречення своїх мандатів депутатами від 
тогочасної опозиції. Таким чином, домовленості еліт полягали в 
приведенні парламенту до штучної недієздатності. 

Верховна Рада VII скликання передчасно припинила свої 
повноваження внаслідок масштабних потрясінь, які відбуваються з 
Українською державою і соціумом у контексті повалення режиму 
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В. Януковича. В мотиваційній частині відповідного указу Прези-
дента містяться лише посилання на відповідні правові позиції ‒ 
«керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою і 
сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції 
України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 
Конституції України» [3]. Однак це рішення стало можливим теж 
через штучне створення офіційної підстави ‒ пропрезидентська 
фракція навмисне саме задля цього вийшла із парламентської 
більшості, а інші депутатські утворення утрималися навіть від спроб 
формування нової. В цьому сенсі теж є підстави розглядати 
переривання каденції як домовленість між політичними елітами. 
Втім, на відміну від 2007 і, навіть 1993‒1994 рр., вона стала радше 
вимушеною. Реальних же причин розпуску Верховної Ради сьомого 
скликання ціла палітра, але головні з них ‒ цілковита деле-
гітимізація цього складу парламенту, вимоги зміни парламенту з 
боку більшості громадян, низька функціональна спроможність цього 
органу влади в умовах агресії з боку Росії, прагнення ряду 
політичних сил покращити своє представництво в парламенті тощо. 

Зазначимо, що всі три припинені парламентські каденції мали 
місце в умовах дії парламентсько-президентської системи правління. 
І якщо в хронологічно першому випадку ця система не мала 
конституційної фіксації, то в другому саме апеляція до консти-
туційних норм стала вирішальним елементом супроводу тривалої і 
нищівної політичної кризи. Останній же розпуск Верховної Ради хоч 
і не пов’язаний тісно із особливостями парламентсько-президент-
ської моделі, однак теж має відбиток характерної для неї (в україн-
ських умовах) боротьби за концентрацію влади і повноважень. 

Якщо застосувати інший критерій ‒ зміну формальних повно-
важень Верховної Ради, правових нормативів її взаємовідносин із 
іншими владними органами, ‒ то виявиться, що лише два (!) 
скликання уникло таких пертурбацій. 

Парламент I скликання зібрався і почав роботу ще в іншій 
державі. На його долю випало і проголошення державної незалеж-
ності України, і формування основ державного будівництва, і 
визначення свого місця в ньому. Увесь період цей парламент 
провів без конституційного оформлення діяльності.  
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Верховна Рада II скликання спочатку взяла участь у підпи-
санні Конституційного договору, а потім і прийняла вже саму 
Конституцію України.  

Верховна Рада VI скликання в грудні 2004 р. проголосувала за 
конституційну реформу, суттю якої було істотне посилення ролі 
парламенту, і навіть розпочала роботу в новому режимі в 2006 р..  

У період каденції Верховної Ради VI скликання відбулася 
реставрація Конституції зразка 1996 р. і повернення до прези-
дентської моделі влади. А парламент VII скликання був змушений 
знову повернути норми Конституції-2004 і парламентсько-прези-
дентську модель. 

Із семи скликань Верховної Ради лише одне, III (1998‒2002 рр.) 
не пережило змін конституційно проголошених засад її діяльності. 
Що, однак, не позбавило її ані від спроб здійснити такі зміни, ані від 
внутрішніх метаморфоз, що мали місце навколо так званої в той час 
«парламентської революції» в 2000 р.. Проведений у тому самому 
році референдум розпочав імплементаційний процес стосовно своїх 
результатів. Сторона, яка його ініціювала, орієнтувалася на чинного 
тоді главу держава Л. Кучму і просувала зміни, які були покликані 
суттєво збільшити повноваження президента і обмежити (та усклад-
нити) потенціал парламенту в політичній боротьбі. 

Однак позиції українського парламенту в політичному про-
цесі, владний статус, його загальна інституційна роль визначалися 
далеко не завжди переліком конституційно відпущених Верховній 
Раді повноважень. Понад те, завжди були проблеми, блокування 
можливостей повномасштабно виконувати ці повноваження. 
Головні політичні конфлікти абсорбувалися парламентом. У певні 
періоди Верховна Рада виступала більше як полігон для проти-
борства, а в певні періоди як колективний суб’єкт у боротьбі за 
владу. Однак і в останньому випадку це не було представлено 
абсолютною більшістю власників депутатського мандата. 

Політико-владне позиціонування Верховної Ради з 1999 р. 
суттєво, часом докорінно, змінювалося після президентських вибо-
рів. Щоразу це супроводжувалося зміною орієнтації на щойно 
обраного Президента.  

Після повторного обрання Президентом Л. Кучми відбувся 
процес створення так званої «нової парламентської більшості», яка 
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усунула від влади старе керівництво парламенту, налаштоване на 
опонування главі держави, і мобілізувало на основі тодішніх 
пропрезидентських партій більшість, орієнтовану на його під-
тримку. Сталося це за наслідками прийняття нового пакту еліт, що 
включав у себе і створення нового реформаторського уряду, і зміну 
та певним чином організований розподіл посад у керівництві 
Верховної Ради, і встановлення певних, неофіційних, але функціо-
нальних правил гри між уже головними на той час політико-
економічними угрупованнями. Роль неформально-тіньової скла-
дової в парламентських процесах 1999‒2000 рр. символічно 
підкреслюється своєрідними титулом, наданими медіа головному 
координатору взаємодії між президентом, його адміністрацією та 
Верховною Радою О. Волкову ‒ «директор-розпорядник парла-
менту». Цей «титул» позначав особливу роль цього депутата, хоча 
ніяких офіційних посад у керівництві парламенту він не обіймав, а 
був одним із лідерів однієї із пропрезидентських фракцій ‒ 
«Відродження регіонів». 

Однак головних політичних конфліктів, актуальних, латентних і 
потенційних такий формат взаємодії президента із парламентом не 
вирішив. Він дуже швидко був порушений так званим «касетним 
скандалом» та наступною глибокою політичною кризою, яка роз-
горнулася внаслідок нього. Саме парламент, чинні тоді опозиційні 
сили стали осердям антипрезидентського протесту, об’єднані в 
межах кампанії «Україна без Кучми». Вони становили меншість від 
депутатського складу Верховної Ради, але почали дуже виразно 
впливати на загальну політичну ситуацію, значною мірою модеру-
ючи політичний порядок денний через зв’язок із позапарламент-
ськими силами і вуличними акціями. Таким чином парламентська 
меншість через свою активність уперше змогла нав’язати Верховній 
Раді роль інституційного стримувача Президента та його адмі-
ністрації. До того подібного ефекту досягали тільки більшості. 

Вибори 2002 р. зазначили появу нового політичного «центру 
впливу» ‒ екс-прем’єра В. Ющенка та його іменного політичного 
об’єднання «Наша Україна». Ця політична сила виграла 
парламентські вибори в загальнонаціональному багатомандатному 
окрузі, здобувши 23,6% голосів, що було більш ніж удвічі вище за 
блок «За єдину Україну» (11,8%), в якому були сконцентровані 
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пропрезидентські сили. Однак більшості голосів опозиції в парла-
менті IV скликання сконцентрувати не вдалося ‒ її було створено 
завдяки депутатам-мажоритарникам усе ж на основі підтримки 
президента Л. Кучми. 

Президентські вибори 2004‒2005 рр. вивели на провідні ролі в 
політичному процесі в цілому і діяльності парламенту дві тенден-
ції, які надалі будуть визначати характер і зміст політичної конку-
ренції: відхід провідних політико-економічних угруповань від 
підтримки однієї кандидатури в Президенти, а також політичне і, 
навіть, політико-організаційне оформлення розколу на два головні 
табори ‒ «помаранчевий» та «біло-синій». 

Тенденція до переорієнтації на новообраного Президента мала 
місце навіть у 2005 р., після обрання В. Ющенка, хоча виявилася 
нетривалою і суттєво видозміненою через нарощування потенціалу 
як нового «центру сили» з боку уряду. Останнє визначальною 
мірою зумовлювалося початком дії нової редакції Конституції, що 
передбачала парламентсько-президентську модель влади. Втім, так 
званий «розкол у «помаранчевій команді» трапився восени 2005 р., 
коли ці конституційні положення ще не набрали чинності. Від-
ставка Ю. Тимошенко із посади Прем’єра і прагнення Президента 
В. Ющенка забезпечити підтримку у Верховній Раді обрання 
новим Прем’єром свого соратника Ю. Єханурова викликали першу 
практику союзу понад кордоном між «помаранчевим» і «біло-
синім» таборами.  

З обранням у 2006 р. нового парламенту українська політика 
вийшла на новий щабель кризовості, який мав суттєві наслідки 
для парламентаризму. Тривала «коаліціада» «помаранчевих сил», 
яка завершилася так званою «зрадою Мороза» і переходом очо-
люваної ним Соціалістичної партії (СПУ) до співпраці із «біло-
синьою» ПР та КПУ дозволило вперше з часів Л. Кравчука ство-
рити більшість не на основі пропрезидентських сил. Тим більше, 
що оформлювалася вона як офіційно-інституційно обумовлена 
парламентська коаліція із правом обрання Прем’єр-міністра і 
формування більшості складу уряду. Наступні спроби боротьби 
за офіційні повноваження та за перерозподіл неформальних 
ресурсів політичного впливу між другим урядом В. Януковича та 
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Президентом В. Ющенком посилили кризу і, зрештою, привели 
до нових парламентських виборів 2007 р.. 

Парламентська більшість, створена за результатами останніх 
виборів, була мінімально можливою коаліцією (227 депутатів). І 
можливості політичного маневру цей формат мав найменші. Такі 
позиції ще більше ускладнювалися наявністю внутрішніх конфліктів 
‒ як інституційно зумовлених, так і персонального та політико-
групового характеру. Це стимулювало учасників коаліції до пошуків 
партнерства за її межами. Таким партнером могла бути тільки 
найбільша фракція ‒ опозиційна фракція Партії регіонів. Потенційна 
коаліція пропрем’єрського Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ) чи 
пропрезидентського «Наша Україна»‒«Народна самооборона» із ПР 
отримала назву «широкої коаліції». В дискусіях навіть висловлю-
валась ідея коаліції у складі ПР, БЮТ та НУНС разом. 

Однак через низку причин такого кооперування не відбулося. 
Вирішальну роль відіграли, з одного боку, різко несприятливе 
ставлення громадської думки (зокрема, і в кожному із електо-
ральних сегментів, які орієнтувалися на потенційних учасників 
такого об’єднання), а також перенесення головними учасниками 
сподівань у боротьбі за владу на чергові президентські вибори. 
Таким чином, боротьба за владу фактично була винесена за межі 
Верховної Ради, а парламент виступав у ролі підготовчого полі-
гону до вирішальної битви. До битви, результати якої, зрештою, 
завдали нищівних наслідків для самого парламенту, його статусу 
та інституційної спроможності. 

Доля парламентаризму в умовах режиму В. Януковича 
Якщо впродовж усього описаного періоду із парламентом від-

бувалися численні пертурбації, зміни, конфлікти і їхнє вирішення, 
то все ж у політичному житті країни залишався такий чинник, як 
український парламентаризм. Так, його ефективність часто могла 
критикуватися, але він зберігав свої загальні функції з представ-
ництва значного масиву суспільних інтересів, з розподілу і коорди-
нації, накладав обмеження на спроби монополізації влади.  

Ситуація почала докорінним чином змінюватися після пере-
моги в січні 2010 р. на президентських виборах В. Януковича. 
Розпочався рішучий наступ на основи парламентаризму, на витіс-
нення Верховної Ради як самостійного органу влади із процесу 
ухвалення рішень і управління країною. 
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Удару по парламентаризму було завдано в двох напрямах: з 
одного боку, через відміну положень Конституції в редакції 2004 р.; 
з другого боку, через зміну норм регламенту Верховної Ради. 
Спочатку орієнтовані на новообраного Президента парламентарії 
проголосували за Закон «Про регламент Верховної Ради України», 
який скасував норму про можливість формування коаліції лише 
фракціями парламенту і, таким чином, дозволив брати участь у 
цьому процесі і окремим депутатам. Закон, який повертав норми, що 
діяли до 2006 р., було ухвалено 9 березня 2010 р, а вже за два дні 
утворилася нова коаліція у складі ПР, КПУ та Блоку Литвина. До неї 
увійшла низка депутатів, що обиралися до парламенту за списками 
БЮТ та НУНС. 

Відміна норми про ексклюзивне право фракцій на формування 
коаліції більшості та відповідна індивідуалізація права на входжен-
ня до такого об’єднання відкрили можливість для легального 
перетікання депутатів ВР в пропрезидентський табір. При цьому 
був сформований режим найбільшого сприяння для парламент-
ської корупції, яка, варто визнати, ніколи не була низькою й до 
того. Однак із березня 2010 р. і до кінця роботи Верховної Ради VII 
скликання в парламенті сформувався певний ринок депутатських 
послуг, на якому могли «монетизуватися» як переходи по 
фракціях, так і окремі голосування чи участь у просуванні законо-
проектів. При цьому основна модерація як власне «капітало-
вкладень» у депутатську діяльність, так і формування порядку 
денного роботи Верховної Ради здійснювалася з-поза меж 
парламенту ‒ із президентської адміністрації та близьких до неї 
структур (Кабміну, ПР, пізніше РНБО). 

Крім суто політичних втрат, така практика завдавала ще й 
серйозного морально-репутаційного удару по парламенту. В медій-
ному дискурсі депутат, що перейшов із фракції у фракцію через 
ймовірні мотиви особистої користі, набув зневажливого позначення 
як «тушка», що мало символізувати цілковиту втрату його 
суб’єктності. Ще одним принизливим терміном, який застосову-
вався для називання практики голосування за вказівкою із-за меж 
парламенту, став «кнопкодавство». Згодом його значення почало 
поширюватися на ще одну давню практику українського парламент-
ського життя, яка в часи В. Януковича набула максимальних 
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масштабів, ‒ на голосування чужими картками, без фізичної присут-
ності володаря мандата народної довіри під час голосування. 

Зміни конституційного поля, проведені правлячим угру-
пованням через Конституційний Суд восени 2010 р., позначили 
перерозподіл повноважень між вищими органами влади країни із 
номінальним поверненням до Конституції зразка 1996 р. Власне, 
значна частина в конфігурації формально повернутих повноважень 
де-факто вже була перерозподіленою до того часу, і відбувся цей 
перерозподіл, у першу чергу, через втрати владних можливостей 
Верховної Ради. 

Можна погодитися з аналітиками Центру Разумкова, що 
«зменшення повноважень Верховної Ради призвело до зниження її 
ролі в системі влади, звуження її установчої і контрольної функції» 
[4, с.6]. Однак зазначимо при цьому, що такого самого впливу 
зазнали й інші функції ‒ і представницька, і законодавча, і, також, 
бюджетна. Понад те, ефекти, отримані від відміни конституційної 
реформи 2004 р., та зміни внутрішніх парламентських норматив-
них засад виходять за межі лінійного перетікання в матриці 
«звуження ‒ розширення» чи «прогрес ‒ регрес». Від самого 
початку вони несли трансформуючі наслідки як для парламенту і 
парламентаризму, так і для політичної системи загалом. 

«Антиреформа»-2010 стала початком стрімкої авторитаризації 
України. Вона відкрила шлях не просто до зрощення влади і 
бізнесу, що для України вже було традицією, а до зростання дер-
жави і криміналу. Щоправда, останній або проходив легалізацію, 
або, навпаки, займав глибоко тіньові позиції. Формальних ознак 
такої кооперації було небагато, однак головним виявом її став 
навіть не матеріалізований чи персоніфікований вимір, а залучення 
до функціонування державного механізму методів керування 
(зокрема, застосування насилля, фізичного і буквального) кримі-
нального світу. В такій моделі Верховна Рада як парламент, а 
парламентаризм як інституція представницького правління почали 
стрімко втрачати свою сутність. 

Фактично, за правління В. Януковича було досягнуто макси-
мального применшення (часом аж до приниження) значення 
Верховної Ради. Певний період, близько року ‒ з початку роботи ВР 
VII скликання і до 20 лютого 2014 р. ‒ встановлений навколо нього 
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режим існував у форматі «з парламентом, але (практично) без 
парламентаризму». Політичні і суспільні інтереси та конфлікти, 
можливості їх узгодження та розв’язання не могли реалізовуватися в 
парламенті і перемістилися за межі вищого законодавчого і пред-
ставницького органу країни. Блокування можливостей каналізації 
зростаючого протесту стало однією із інституційних причин 
революційного вибуху наприкінці 2013 р. 

Варто визнати, що після втечі В. Януковича і відсторонення 
від влади ПР український парламент частково повернув собі тради-
ційну функціональну ідентичність. Утім, привнесені чи розвинуті 
за попереднього режиму функціональні особливості хоч і 
зменшилися, але не перестали діяти. 

Показовим і символічним виявом цього став парламентський 
день 16 вересня 2014 р. Рівно через сім місяців після голосування 
за «диктаторські закони» через безпосередній тиск Президента  
В. Януковича той самий склад Верховної Ради піддався на практику 
безпосереднього тиску вже Президента П. Порошенка. Конттпро-
дуктивність ухвалених в обох випадках (і 16 січня, і 16 вересня) 
пакетів законів була визнана очевидною незадовго після їхнього 
прийняття. А ось практика подібних голосувань, вочевидь, ‒ ні. 
Спокуса для сил з-поза меж парламенту вже у його VIII скликанні 
протискувати потрібні рішення, «переломавши через коліно» 
позицію депутатського корпусу, залишається значною. 

Отже, інституційна і функціональна динаміка українського 
парламентаризму детермінується режимом влади, який встановлю-
ється в країні в той чи інший період. А оскільки сам такий режим 
більшою мірою залежить від розподілу ресурсів, взаємодії 
інтересів та очікувань, впливу цілої низки інших чинників саме 
неформального, часто цілковито тіньового характеру, то є підстави 
для передбачення, що саме такі і типологічно близькі детермінанти 
визначатимуть інституційну ідентичність українського парла-
ментаризму у найближчий період. 

 
_______________________________ 
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Олександр Чорний 
 

НЕЗВОРОТНІСТЬ ПОКАРАННЯ ЯК ЧИННИК 
РАДИКАЛЬНОГО ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ КОРУПЦІЇ: 

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 
У статті розглядаються деякі методологічні проблеми 

соціальної бази корупції і пов’язане з ними питання незворотності 
покарання у соціологічному і політологічному контексті. Наголо-
шується на необхідності визначення одного з головних чинників, 
який є не достатнім, але абсолютно необхідним елементом 
системного підходу задля практичного розв’язання проблеми 
радикального зниження рівня корупції в країні – принципу 
незворотності покарання за скоєння будь-яких кримінальних 
злочинів. Доводиться соціально-філософське і політологічне зна-
чення, актуальність цього принципу в контексті трансформації 
українського суспільства. 

Ключові слова: корупція, незворотність покарання, недотор-
канність, справедливість, соціальна база. 

Oleksandr Chorniy. Irreversibility of the punishment as a factor 
of radically reducing of the level of corruption: the socio-political 
aspect. The article is about some of the methodological problems of the 
social basis of corruption and related issues of inevitability of 
punishment in sociological and political context. The necessity of 
determining one of the main factors, which is not sufficient, but an 
absolutely necessary element of a systematic approach for a practical 



 

 177 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

solution to the problem of radically reducing the level of corruption in 
the country - the principle of inevitability of punishment for any 
criminal offences.  

Key words: corruption, the irreversibility of the punishment, 
integrity, justice, social database of corruption 

 
Соціально-політичні протести в Україні наприкінці 2013 року, 

що перетворилися на драматичні сценарії і трагічні події 2014 
року, у своїй основі мали повстання частини суспільства проти 
діючого політичного режиму, однією з економічних підвалин якого 
усвідомлювалась і усвідомлюється тотальна корупція у державі. 
Феномен корупції не був винаходом періоду незалежності 
України: її витоки беруть свій початок за часів СРСР, набирають 
поглиблення і поширення протягом двох десятиліть, а за часів 
президентства В.Януковича нарешті сягають вигляду інституалізо-
ваного монстра. Тому паралельно з розвитком корупції і 
відповідним зростанням суспільного обурення нею відбувалося 
зростання уваги до цього явища з боку українських науковців. 
Сотні статей, дисертаційних досліджень і монографій містять 
аналіз різних аспектів корупції – від її визначення і співвідношення 
із суміжними поняттями організованої злочинності, хабарництва, 
лобізму, протекціонізму до пропозицій конкретних шляхів, 
організаційно-правових засад та інструментів боротьби з нею в 
окремих сферах суспільної життєдіяльності. Природно, переважна 
більшість публікацій об’єктно перебувають у правовій царині – це, 
передусім, праці Є. Невмержицького, В. Гвоздецького, О. Жовнір, 
Б. Романюка, В. Соловйова, О. Онищук та інших. Значно менша їх 
частина присвячена політологічним і філософським аспектам 
корупції – окремим за своєю фундаментальністю системним 
дослідженням тут є монографія М. Михальченка, О. Михальченка, 
С. Невмержицького [1]. Проте сьогоденні результати антикоруп-
ційної діяльності (а точніше, відсутність таких) актуалізують 
дослідження чинників, що викликають ускладнення у практичній 
боротьбі з корупцією і привертають поки що недостатньо наукової 
уваги – це питання соціальної бази корупції і пов’язане з ним 
питання незворотності покарання у соціологічному і політологіч-
ному контексті. 
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У програмах 16 з 23 кандидатів у Президенти на позачергових 
виборах 2014 р. завдання боротьби з корупцією визначалося як 
одне з першочергових, а в Програмі Президента П. Порошенка 
«Стратегія 2020» у вересні 2014 р. антикорупційна реформа взагалі 
посіла перше місце серед 60 необхідних. Чинна з весни 2014 року 
нова українська влада приділяла цьому питанню постійну увагу на 
рівні законотворчості. За оцінками законодавців тільки за 2 
весняних місяці було прийнято більше антикорупційних законів і 
постанов, ніж за попередні три роки. Напередодні парламентських 
виборів 26 жовтня 2014 р. Президент України підписав ухвалені 
Верховною Радою Закони «Про Національне антикорупційне 
бюро», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки», «Про протидію 
корупції». Проте у засобах масової інформації на рівні експертних 
оцінок і громадської рефлексії поширюються підкріплені фактами 
численні думки про непослідовність та низьку ефективність у діях 
влади, насамперед, її виконавчої гілки, щодо протидії корупції. Ці 
міркування забарвлені розчаруванням і песимістичними прогно-
зами щодо перспектив радикального скорочення рівня корупції в 
країні у найближчому майбутньому – незалежно від переформату-
вання системи влади внаслідок позачергових президентських і 
парламентських виборів 2014 року. 

Метою статті є доведення об’єктивних соціальних і політичних 
підстав для скептичних настроїв щодо подолання корупції в Україні 
і визначення одного з головних чинників, який є не достатнім, але 
абсолютно необхідним елементом системного підходу задля прак-
тичного розв’язання проблеми радикального зниження рівня 
корупції в країні – безумовної реалізації принципу незворотності 
покарання за скоєння будь-яких кримінальних злочинів. 

До 2014 року в українському інформаційному і науковому 
просторі перманентно лунали значною мірою міфологізовані 
застереження щодо розколу країни чи то за мовною, чи то за 
географічною, культурно-історичною або ідеологічною ознаками. 
Певні внутрішні і зовнішні політичні сили спекулятивно вико-
ристали ці ідеї для створення дійсного конфлікту між Сходом та 
Заходом, що, врешті-решт, призвело до політичної, економічної 
кризи і війни. Проте в Україні за іншим критерієм за останні два 
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десятиліття інший реальний розкол уже сформувався. Він бере свій 
початок навіть не за часів незалежності, його передумови склалися 
ще в соціально-політичній системі радянського періоду, але за 
останні роки цей розкол набув рис тектонічного розлому. 

Населення країни розкололося за таким критерієм, як незво-
ротність і недоторканність щодо покарання за скоєні кримінальні 
злочини.  

Одна частина суспільства – це більшість народу, пересічні 
громадяни, які підконтрольні законам, є підсудними у разі їх пору-
шення і підлягають відповідному покаранню за рішенням суду. 

Друга частина суспільства, що перебуває по інший бік 
розколу – це відносна меншість народу, проте більшість людей, 
що формували так звану президентську вертикаль – представники 
законодавчої влади – від Верховної до сільських рад, виконавчої 
влади від міністрів до керівників управлінь райадміністрацій, 
звичайно ж – збройних сил, правоохоронних органів і суддівської 
гілки влади. Це також – і передусім – більшість керівників 
різного рівня державних, комунальних, навчальних, лікувальних і 
частини приватних підприємств різних напрямів діяльності, 
«кишенькових» громадських організацій, профспілок, під-
контрольних медіа, виборчкомів, загонів так званих «тітушок» 
(термін з’явився у 2013 році, проте феномен – набагато раніше). 

Незалежно від посад і розміру статків, однією із загальних 
ознак цього прошарку людей до кінця 2013 р. була формальна 
партійна належність до Партії регіонів і/або неформальна 
відданість чинній владі, готовність за будь-яких умов підтримати її 
в тій чи іншій формі і виступити ланкою так званого адміністра-
тивного ресурсу. Цих людей об’єднувала не ідеологія, якої у 
правлячої партії не було, але зграєвий інстинкт самозбереження й 
намагання за будь-яку ціну зберегти систему, яка таке самовижи-
вання забезпечує. Звісно, існування цього соціального прошарку 
спиралося на багатомільйонну соціальну базу партійного електо-
рату, прихільність якого є наслідком, у тому числі, багатолітньої 
невдалої діяльності різноскладових так званих опозиційних партій 
і рухів і має бути предметом вивчання політичної культурології і 
соціальної психології. 



0  

 180 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 6(74) 

Аналіз, проведений власкором сайту ZN.UA Євгеном Шибало-
вим, свідчить, що у 25 з 27 територіально-адміністративних одиниць 
країни (24 області, АРК, Київ і Севастополь) регіональні осередки 
Партії регіонів, загальна чисельність якої становила 1,5 млн осіб, у 
2013 році очолювали держслужбовці високого рівня. Отже, під 
безпосереднім управлінням відібраних особисто Віктором Януко-
вичем і його указами призначених голів державних адміністрацій 
перебували партійні організації переважної більшості місцевих 
партійних осередків (якщо бути точним, то 21).  

За три роки свого президентства В. Янукович поєднав дві 
вертикалі – адміністративну і партійну. За словами Є. Шибалова, 
«архітектори вертикалі ставили перед собою суто прагматичну 
мету: забезпечити єдність управління найважливішим процесом 
першої каденції Януковича – забезпеченням другої каденції… 
Вони побудували систему, здатну працювати на результат будь-
якою ціною і з залученням усіх необхідних ресурсів» [2].  

У 2010 році ця система гарантувала антиконституційний пере-
розподіл повноважень на користь Президента, на парламентських 
виборах 2012 року – формування найчисельнішої фракції у парла-
менті, під час подій грудня 2013 – початку 2014 – жорсткий і 
організований супротив народові, що повстав, і опозиції, що не 
спромоглася гідно очолити народне повстання.  

Говорячи про сутність минулого, а подекуди і чинного полі-
тичного режиму, часто застосовують поняття «клановість». За 
Енциклопедичним словником Брокгауза і Ефрона клан (від 
кельтського clann – сім’я або потомство) – найменування роду 
(рідше племені) у кельтських народів (ірландців, шотландців, вал-
лійців (уельсців) та інших. У переносному сенсі клан – це рід або 
група згуртованих у бізнесових, політичних або побутових відно-
шеннях людей (тлумачний словник Т. Єфремової), які вважають 
себе обраними, кращими в будь-якому відношенні (тлумачний 
словник С. Ожегова). У ХХ столітті це поняття запозичила амери-
канська мафія, і воно набуло переносного значення групи згурто-
ваних у спільних справах злочинного характеру осіб. 

Необхідно усвідомлювати, що партійна належність була поде-
куди первісною ознакою формування кланових спільнот в Україні, 
але з часом або паралельно вони зміцнювалися за рахунок інших 
зв’язків і відносин – бізнесових і, насамперед, суто родинних, 
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дружніх і особистих. Партія регіонів протягом першого півріччя 
2014 року була деморалізована, дезорганізована, набула ознак 
маргіналізації і напередодні парламентських виборів практично 
зникла з політичного простору. Проте сформувалися і залишились 
інші зв’язки, що об’єднують колишніх однопартійців і партнерів 
по державній або бізнесовій діяльності. Непотизм, або кумівство 
(від лат. nepos – «родинне» або nepotis – «внук», «племінник») – 
надання родичам або знайомим посад незалежно від їхніх 
професійних здібностей – походить від практики роздачі у XV – 
XVI століттях Римськими папами прибуткових посад, вищих 
церковних звань чи земель близьким родичам. У політичному 
житті України непотизм почав відігравати значну роль за часів 
президентства В. Ющенка, а за президентства В. Януковича набув 
ознак гротеску. Тому використання понять «клан» і «сім’я» у 
політичному словнику щодо характеристик не тільки минулого, 
але й чинного політичного режиму в Україні є виправданим. Але 
недостатнім. 

Наведені визначення передбачають усвідомлення вибраності, 
належності до відносно замкненої спільноти, але позбавлені такої 
риси, як привласнення соціальних привілеїв, що є атрибутом 
іншого поняття – касти.  

Каста (португ. casta – рід, походження, від лат. castus – 
чистий) – це замкнена група людей, місце якої у виробничому і 
суспільному житті визначається певними звичаями і законами 
(«поняттями» у нашому випадку). Словник іншомовних слів 
О. Мельничука додає: для касти характерна ендогамія, сувора 
регламентація відносин (партійна дисципліна у нашому випадку), 
але головне – групові привілеї. 

Про партійні, номенклатурні, депутатські соціальні привілеї в 
Україні говориться з радянських часів до сьогодення, але зде-
більше йдеться про матеріальні, економічні (рівень зарплат, премії, 
спеціальні ціни) або соціальні (недоторканність депутатів і суддів, 
безкоштовне лікування, позачергове обслуговування, інші пільги) 
аспекти проблеми. 

Проте є категорія привілеїв, що не тільки викликає громадське 
обурення, але стала однією з причин соціальних конфліктів, сис-
темної кризи в країні і приводом повстання за назвою «Євро-
майдан» – це привілеї кримінальної недоторканності. Публіцист 
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Пітер Померанцев зазначає, що ключову роль у суспільній системі 
в Росії – те саме можна сказати про Україну – відіграє корупція, 
яка стає цілою культурою: «Люди все життя симулюють, платять, 
симулюють, платять і кінця цьому нема. Ядро цього процесу – 
неформальні зв’язки, клановість, кумівство. На них будується вся 
соціальна сфера. Росіянин знає, кому треба подзвонити, з ким 
домовитися, кому дати хабар. І що краще працює пропаган-
дистська машина, то більше громадян звикає жити в системі вічних 
симулякрів» [3]. 

З позицій політичного маркетингу політична діяльність у 
своїй основі передбачає обмін, спрямований на задоволення потреб 
сторін, що беруть участь у цьому процесі. Якщо адміністративна і 
партійна вертикаль забезпечувала Президентові та його оточенню 
політичну владу, вона мала щось навзамін отримувати. І головним 
еквівалентом обміну тут виступали не тільки соціальні пільги або 
офіційні матеріальні заохочення, а негласні привілеї щодо можли-
вості порушення закону і подальшого уникнення карної відпові-
дальності за скоєння, насамперед, економічних злочинів.  

Євромайдан і громадський рух, загалом, постійно навздоганя-
ли політичні події, закликаючи до притягнення до відповідальності 
винних у розгоні мітингувальників 30 листопада 2013 р., потім – 
ініціаторів ухвалення антиконституційних законів 16 січня 2014 р., 
далі – у розстрілі активістів 18–20 лютого, у катуваннях, 
убивствах, переслідуваннях і неправомірних засудженнях про-
тестувальників, далі – у терористичних і сепаратистських діях, у 
військових злочинах, як-то іловайська трагедія, далі – у порушенні 
виборчого законодавства під час парламентських виборів. Процеси 
розслідувань цих злочинів тривають, а вже поширюється нова 
хвиля закликів до покарання винних у порушеннях норм 
конституційного права, регламентів органів влади, злочинах проти 
людяності, військових злочинах і державній зраді, скоєних під час 
здійснення так званої антитерористичної операції на Сході країни. 
Ці протиправні дії, вочевидь, є політичним і кримінальним сва-
віллям і потребують правової оцінки, проте, на нашу думку, вони є 
наслідком, верхівкою айсберга, що руйнував правове поле держави 
протягом останніх років. Сама їх можливість виникла в атмосфері 
безкарності на рівні економічної і так званої побутової корупції. 
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Йдеться про економічні злочини, скоєні протягом останніх років і 
до сьогодні, і привілеї касти недоторканних уникати карної відпо-
відальності за їх скоєння. Саме матеріальний інтерес, задоволення 
якого можливе через порушення законодавства, є першопричиною 
і рушійною силою політичних злочинів, спрямованих спочатку на 
узурпацію влади будь-якого рівня, а потім – на її збереження за 
допомогою будь-яких засобів, у тому числі терористичних. 

За останні роки в Україні скоєно тисячі злочинів в економічній 
сфері – порушення митного, податкового законодавства, нецільове 
використання державних коштів, відверте хабарництво, чорне 
рейдерство, перерозподіл земельних ресурсів тощо. Щодо певної 
частини цих правопорушень, у ЗМІ, зокрема, в Інтернеті, містяться 
підкріплені документами, доказами і свідченнями численні розслі-
дування тимчасових слідчих комісій Верховної Ради, журналістів, 
громадських діячів і організацій, депутатів і пересічних громадян. 
Ці матеріали, як правило, не привертають жодної уваги право-
охоронних органів, оскільки останні є структурним елементом 
кастової системи, проте відсутність позовів щодо наклепів свід-
чить про небезпідставність звинувачень. Оскільки ці неофіційні 
розслідування мають неорганізований, нецентралізований, неспла-
нований, безсистемний характер, не викликає сумнівів, що 
насправді масштаби розкрадання і порушення законів набагато 
більші, ніж ті, що бачимо на поверхні інформаційного простору. 

Представники вищих органів державної влади майже щодня 
звітують про арешти активів колишніх представників корумпо-
ваної верхівки і необхідність повернення цих коштів і майна до 
державного бюджету. Але, по-перше, розміри арештованих активів 
у десятки разів менші награбованого і в абсолютному виразі 
можуть справляти враження хіба що на неосвічену людину. По-
друге, процеси їх повернення із закордону або реалізації внутрі 
країни мають бути досить тривалими. По-третє, винні, про яких 
йдеться, – це декілька десятків осіб, які, до того ж, є недосяжними 
для українського правосуддя, оскільки покинули країну. Нато-
мість, активна демонстрація цього, безумовно, необхідного напря-
му антикорупційної діяльності відволікає суспільну свідомість від 
іншого: не десятки, а десятки тисяч людей уникли покарання за 
свої грабіжницькі дії, а більшість з них продовжує злочинну 
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діяльність на своїх посадах – і обсяги цього розкрадання значно 
більші обсягів, що надходили до верхівки колишньої влади. 

Виступаючи на розширеному засіданні колегії Генпрокуратури 
з питання стану дотримання законодавства при використанні 
бюджетних коштів, колишній в. о. Генерального Прокурора України 
О. Махніцький за підсумками піврічної боротьби з корупцією 
зазначив: «Прокурори за результатами виявлених порушень у цій 
сфері в поточному році відкрили вже 563 кримінальних впрова-
дження, і в кожному 5-му виконавчий акт уже надіслано до суду… 
До відповідальності притягнуто понад 2,5 тис. осіб органів дер-
жавної влади місцевого самоврядування, а до держбюджету 
відшкодовано 53 млн грн» [4].  

Повернення до бюджету України протягом півроку 53 мільйони 
гривень (тобто у перерахунку на одну притягнуту до відпові-
дальності особу – 21 тис. гривень) видається дрібницею на тлі 
більше ста мільярдів гривень, що розкрадаються в країні щороку (за 
різними оцінками – від ста до ста п’ятидесяти). 

Якщо за даними осені 2013 року в рієлтерському просторі 
Києва було запропоновано близько 1000 пропозицій щодо надба-
ння квартир або будинків вартістю 1 млн доларів, то у березні 
2014 року ця цифра зросла до 6000 пропозицій. Тобто ринок 
преміального житла зріс на 500 відсотків і становив 6 мільярдів 
доларів. Проте купити можуть тільки ті, хто вкрав – а таких 
нібито вже немає. Інший факт: у 2013 р. Україна за доходами 
ВВП на душу населення посідала 40-ве, передостаннє, місце в 
Європі – і, водночас, 5-те місце на континенті за кількістю 
придбаних нових автомобілів. Питання про більшість суб’єктів 
цих купівель і джерела їх прибутків є вже риторичним. 

 У наведеному висловленні О. Махніцького яскраво відобра-
жається ще один аспект проблеми: наголошується на кількості 
відкритих кримінальних проваджень, проте не йдеться про 
кількість злочинців, засуджених і позбавлених волі. В. Відпові-
дальний ставить слушне запитання: «А що відбувається далі з 
цими сотнями (можливо, й тисячами) відкритих кримінальних 
проваджень? Хто-небудь з журналістів, ведучих теле- і радіо-
програм, блогерів і, тим більше, – громадян України (та й інших 
країн) що-небудь знає про подальшу долю цих проваджень?», – і 
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пропонує відповідь: «Це така собі «звітність» перед суспільством, 
яке живе постійними очікуваннями перемін у владі щодо боротьби 
з корупцією, невідворотністю відповідальності злочинців за 
вчинені злочини, – яка є нічим іншим, як окозамилюванням і 
випусканням пари для невдоволеного суспільства та створенням 
іміджу правоохоронців, які, начебто, невтомно борються зі злом, 
невпинно розбудовуючи правову державу в Україні. Насправді 
триває звичайнісінька піар-кампанія з боку органів державної вла-
ди, керівники і чиновники якої продовжують сприймати положен-
ня чинного Кримінально-процесуального кодексу про відкриття 
кримінального провадження так само, як вони, та й більшість 
наших громадян, сприймали стадію порушення кримінальної 
справи за старим, радянським КПК» [5].  

Вважаючи, що українська правоохоронна система успадкувала 
принципи радянської бюрократії, В. Відповідальний підсумовує: 
«Кримінальне провадження відкривається, а далі... зникають або 
змінюють покази заявники і свідки, зникає інформація, що може 
стати доказом у суді, підозрювані особи втікають з-під домашнього 
арешту або з-під підписки про невиїзд, сплативши, навіть, чималу 
заставу... Тобто, суспільство нічого не знає – чим завершуються 
відкриті кримінальні провадження, хоча б стосовно резонансних 
подій. Отже, практика діяльності правоохоронних органів і ЗМІ в 
цьому напрямі не змінилася з часів СРСР, а от рівень їх від-
повідальності перед суспільством за результати своєї діяльності – 
різко впав»[5]. Тобто, один з механізмів уникнення представни-
ками так званої касти кримінальної відповідальності є закладеним 
не тільки в корумпованості правоохоронних органів, але й в 
інертності ЗМІ і громадського контролю.  

У програмі чинного Президента, партій і майбутніх депутатів 
присутній одвічний слоган, або заклик, до розбудови правової 
держави, подолання вибіркового правосуддя і корупції. Проте є 
підстави, які дозволяють стверджувати, що цей пункт програм і 
обіцянок ще надовго залишиться порожнім гаслом і нездійснен-
ною мрією. 

У науковій літературі боротьба з корупцією розглядається як 
єдність двох компонентів – запобігання і протидії корупції. Але 
щоб бути послідовною, нова влада повинна починати досягнення 
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зазначених цілей з розслідування, засудження і покарання за вже 
здійснені злочини, строк давності яких не закінчився. Хоча ж з 
вуст деяких політичних діячів подекуди лунає розуміння необхід-
ності таких дій і навіть переконання в їх неминучості, перспектива 
їх здійснення вбачається дещо утопічною з декількох причин. 

По-перше, будь-яка нова влада в Україні проголошуватиме 
себе цивілізованою, європейською, а отже, гуманною, такою, що 
не є «кровожерливою», проте конструктивною, такою, що починає 
новітню історію країни «з чистого аркуша» – вона дбатиме про 
свій світлий імідж в очах міжнародної спільноти і частини 
електорату, яка усе ще підтримує представників колишньої влади. 
Натомість, масове переслідування злочинців набуватиме ознак 
«полювання на відьом». Застереження проти цього пролунало ще у 
лютому 2014 року: Глава парламентського комітету Європар-
ламенту з питань закордонних справ Елмар Брок у Страсбурзі на 
прес-конференції, говорячи про підсумки візиту делегації Євро-
пейського парламенту до України, заявив: «Важливо гарантувати, 
щоб був відновлений нормальний закон, щоб не було вибіркового 
правосуддя і полювання на відьом» [6].  

По-друге, оскільки одним з головних критеріїв належності до 
касти недоторканних було членство в правлячій свого часу партії, 
переслідування за скоєння будь-якого кримінального злочину за 
бажанням набуває політичних рис. Оскільки члени касти уникали 
переслідування саме за політичною ознакою, будь-яке проваджен-
ня щодо економічних злочинів набуватиме забарвлення політичних 
репресій. Доводити протилежне в кожному окремому випадку – це 
занурюватися в довготривалі судові суперечки і ставити під сумнів 
відвертість і правовий характер претензій нової влади не тільки в 
очах міжнародної спільноти, але й значної частини електорату. 

По-третє, нова влада посилатиметься як на виправдальний 
фактор на брак часу: коли країна стоїть на краю економічної 
прірви, а на Сході країни відбуваються бойові дії, виникає загроза 
державності, не треба гаяти час на «дела минувших дней» – 
необхідно розбудовувати нову державу, проводити політичні та 
економічні реформи, наводити мир і лад на Сході, продовжувати 
євроінтеграційні процеси і т. ін. 
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Четвертий аргумент: новій владі для розкриття скоєних у 
минулому економічних злочинів, проведення слідчих і судових 
дій просто бракуватиме кадрових ресурсів, оскільки право-
охоронна система, що дісталася у спадок, є частиною касти, 
пов’язаною з можливими підозрюваними сімейними, діловими, 
борговими, інформаційними (можливості шантажу), сусідськими 
та іншими зв’язками, а часто-густо представники цієї системи 
самі є потенційними підозрюваними, що забезпечує кругову 
поруку членів касти.  

По-п’яте: як головний суб’єктивний фактор залишається 
питання політичної волі керівництва країни. Повноваження будь-
якого Президента України суттєво обмежені Конституцією, його 
особисті характеристики і риси – природою, освітою і досвідом, а 
дії – необхідністю пошуків компромісів з іншими елементами 
політичної системи – фракціями Верховної Ради, політичними 
партіями, олігархами. Квотний принцип кадрових призначень, 
продовження перебування у керівних органах державної влади 
одіозних осіб, нові призначення за принципом особистої відданості 
і колишніх ділових зв’язків – свідчать про те, що реалізація 
політичної волі стикається зі значним опором старої системи і 
поки що цю боротьбу програє. На жаль, частина населення, 
вихована радянськими практиками у звичці до покори й орієнтації 
на начальство, надає саме такому типу лідера необмежений 
кадровий резерв. Підбір і розстановка виконавців за принципом 
особистої відданості призвели до того, що державний механізм 
відмовляється адекватно виконувати свої функції. 

Шостий аргумент є найголовнішим: без руйнування старої й 
створення нової системи економічних відносин подолання коруп-
ційних схем просто неможливо: «Тим не менш, головне питання 
полягає не в зміні глави уряду або Президента, а в радикальних 
структурних реформах… І я не думаю, що опозиційні політики 
можуть запропонувати або провести подібну трансформацію 
країни. Вони не мають ані програми, ані плану дій і хочуть взяти 
владу, щоб просто розставити всюди своїх союзників – друзів, що 
їх підтримують олігархи», – вважає Богдан Гаврилишин, колишній 
радник Президента України, чотирьох спікерів Верховної Ради і 
одного Прем’єра [7]. Можна шукати й знаходити різні причини, 
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але залишається фактом відсутність економічних реформ в Україні 
протягом 2014 року, що пояснює основну перешкоду в боротьбі з 
корупцією. 

Два інструменти у розв’язанні проблеми корупції, про засто-
сування яких саме у контексті подій 2014 року йдеться у виступах 
політиків і експертів, є люстрація і поширення інструментів 
громадського контролю. Аналіз варіантів, перспектив і можливої 
ефективності їх втілення не є предметом цієї статті, оскільки карна 
відповідальність є відносно окремим напрямом, що передує 
люстрації і, до того ж, зменшує її об’єктну базу і масштаби. 
Люстрація передбачає обмеження права обіймати певні посади – і, 
на жаль, для представників касти саме звільнення з посади 
протягом багатьох років було єдиним і тому цілком прийнятним 
видом покарання за скоєні злочини, оскільки не передбачало 
карного переслідування і конфіскації награбованого. 

Проблема не тільки і не стільки в тому, що за півроку дій нової 
влади не відбулася люстрація – восени вона почалася, викликаючи 
багато запитань і застережень, – а в тому, що цей інструмент 
подається у ЗМІ як вирішальний у боротьбі з корупцією. Подібне 
міркування, що видається на перший погляд справедливим, містить 
принципову помилку щодо заклику відсторонення злодіїв від влади. 
Вже стало традицією карати злочинців відстороненням від влади, 
звільненням з посади, тоді як «злодій повинен сидіти у тюрьмі». 
Якщо пересічних громадян за скоєні незначні злочини штрафують і 
позбавляють волі, то представників касти – позбавляють посад. 

До того ж, люстраційні інструменти у тому вигляді, в якому 
вони набувають чинності в Україні, поки що самі по собі не є 
ефективними. Ухвалений під тиском Євромайдану закон про від-
новлення довіри до судової системи не приніс результатів. Вибори 
керівництва судів дозволили повернутися у свої крісла 80% 
колишніх голів. Голова люстраційного комітету при Кабінеті 
Міністрів Єгор Соболєв зізнався, що запропоновані в законі меха-
нізми оновлення суддівської системи не спрацювали, в установи 
повернулася і колишня атмосфера корупції [8].  

Отже, порушення принципу незворотності покарання і збере-
ження касти недоторканних у старому або частково оновленому 
складі державної бюрократії є принциповою перешкодою на шляху 



 

 189 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

радикального подолання корупції в Україні і дозволяє дійти таких 
висновків: 

По-перше, не можна починати втілення нових принципів 
життєдіяльності (правова держава, безкомпромісна боротьба з 
корупцією) з їхньої зради, тобто з тотальної амністії або вибірко-
вого правосуддя щодо громадян, які в минулому скоїли економічні 
злочини. Якщо не відбудеться масових розслідувань і покарань, 
принцип незворотності покарання як фундамент правової держави 
буде порушений. Це призведе до формування нового покоління 
касти недоторканних.  

По-друге, фактична амністія злочинців вкотре затвердить нових 
функціонерів у повсякденному розумінні прецедентного права: 
якщо минула і позаминула влада передбачала мовчазні індульгенції, 
а нова порушує принцип незворотності покарання, ця нова влада не 
буде відрізнятися від попередніх і допускатиме привілеї «для своїх». 
Новоспечені функціонери усвідомлять, що в цій країні будь-яка 
влада видає своїм прихильникам карт-бланш, забезпечує індульген-
цію. До того ж, не тільки українською політичною традицією є 
вдячність нової влади до тих, хто її привів до керування, у вигляді 
спостерігання крізь пальці порушень закону. 

По-третє, морально-правове розбещення старих або нових 
представників владної системи триватиме і набуватиме ознак 
одвічного і непереможного зла. Порушення принципу незво-
ротності покарання є безпосередньою загрозою для формування 
національної гідності і самосвідомості. Триватиме руйнування 
системних підвалин суспільства, оскільки справедливість – катего-
рія не тільки моральної свідомості, але й правової, економічної і 
політичної. 

По-четверте, покарання за скоєння значної частини економіч-
них злочинів передбачає, зокрема, конфіскацію особистого майна 
звинуваченого та інші засоби відшкодування завданої державі 
шкоди. А це у разі амністії економічних злочинців, без пере-
більшення, не мільйони, а мільярди гривень, що не надійдуть до 
бюджету, позбавляючи країну додаткових можливостей подолання 
економічної кризи. 

Політичні баталії залишають пересічного українця сам на сам 
з життєвою реальністю: втомлений від одвічних гасел про бо-
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ротьбу з корупцією у вищих ешелонах влади, він щодня стикається 
зі status quo на повсякденному рівні. Як наслідок, соціальні 
конфлікти набувають поширення і поглиблення, а соціально-
психологічна напруга в суспільстві зростає. Якщо раніше громад-
ськість обурювалася свавіллям ДАІ або ЖЕКу, то нині із закидами 
в корупційних діях виникають конфлікти між командирами АТО і 
керівництвом Генштабу і Міністерства оборони, між волонтерами і 
митниками, між представниками громадських організацій і 
місцевою владою тощо. Соціальна база і правове поле корупції 
розширюються саме тому, що позаду залишається багатотисячна 
армія недоторканних і непокараних. 

 Одним із застережень щодо люстрації є можливе тотальне 
оголення керівних посад і нібито дефіцит кадрового ресурсу. Те ж 
саме стосується карного переслідування керівних посадових осіб: 
якщо уявити миттєве притягнення до відповідальності більшості 
директорів шкіл, головних лікарів лікарень, начальників ЖЕКів, 
вокзалів, державних підприємств – країна нібито залишиться без 
керівників середньої ланки. Насправді така позиція є міфом, 
спекуляція на якому дозволяє відсторонюватися від принципового 
розв’язання проблеми: події 2014 року у містах і на фронті 
переконують у тому, що кадровий потенціал патріотичних, компе-
тентних, відповідальних спеціалістів будь-якого рівня в країні є 
дуже великим. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЛІТИКИ  
ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА В КОНТЕКСТІ 
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 
 
Інститут фахівців з соціальної роботи довів свою ефективність 

у контексті національної політики щодо соціального сирітства. 
Ліквідація урядом цих фахівців до проведення регіональної та 
бюджетної реформи була передчасною, призведе до зростання 
сирітства, безпритульності та злочинності. Бюджетний ефект від 
ліквідації сумнівний, оскільки асигнування переносяться на наступні 
періоди та перерозподіляються між урядовими структурами.  

Ключові слова: сирітство, батьківське піклування, фахівці з 
соціальної роботи, безпритульність, інтернат, сімейні форми 
виховання, профілактика. 

Yevgen Pereguda, Yuliya Gubert. Trends of development of 
policy towards social orphanhood in the context of socio-political 
crisis in Ukraine. Institute of social work specialists proved its 
effectiveness in the context of a national policy towards social 
orphanhood. The elimination of program of social work specialists by 
government before conducting regional and budget reform was 
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premature and will lead to increased orphanhood, homelessness and 
crime. Budget effect of elimination is uncertain because the assignments 
are deferred and reallocated between other government bodies.  

Key words: orphanhood, parental care, social work specialists, 
homelessness, orphanages, family care, prevention. 

 
У сучасному суспільстві людський капітал стає ключовим 

чинником розвитку. Тому соціальна політика є пріоритетним 
напрямом діяльності держави, а одним з її елементів – політика 
щодо соціалізації підростаючого покоління. Відтворення люд-
ського капіталу неможливе без інклюзивної політики щодо усіх 
соціальних груп, зокрема, дітей-сиріт, кількість яких зростає навіть 
на тлі зменшення народжуваності. Йдеться не лише про 
біологічних сиріт. Тенденції суспільного розвитку сприяють 
зростанню соціального сирітства, тобто позбавленості батьківської 
опіки. Проблема соціалізації біологічних та соціальних сиріт – 
важлива складова відтворення суспільства. Як свідчить історія 
різних країн, кризові періоди загострюють цю проблему. Тому 
становлення національної політики щодо дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, є актуальною проблемою. 

Різні аспекти проблеми ставали предметом досліджень, 
зокрема, в Україні. Розвиток сімейних форм виховання аналізувала 
І. Ченбай, державну допомогу сім’ям – Л. Кулачок, імплементацію 
міжнародних стандартів – О. Вінгловська. Але відсутні досліджен-
ня впливу суспільно-політичної кризи, приклад якої дали події в 
Україні в 2013–2014 рр., на формування політики щодо дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Метою статті є дослідити вплив суспільно-політичної кризи 
2013–2014 рр. на становлення національної політики щодо дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для виокрем-
лення тенденцій розвитку ми застосовуватимемо історичний підхід. 
Актуальність застосування методу case study пов’язана з рішеннями 
уряду в цій сфері після зміни влади у 2014 р. 

У березні 2014 р. Міністерство фінансів України винесло на 
розгляд уряду проект рішення про скорочення фінансування 
соціальної роботи. Це пояснювалося критичним станом державних 
фінансів. Цей захід давав змогу зекономити 323,4 млн гривень [1]. 
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Він вів до скорочення понад 10 тис. фахівців з соціальної роботи 
(далі – ФСР), посади яких були введені у 2012 р. 

Ця ініціатива призвела до суспільної дискусії. Громадські 
організації звернулись з листом до уряду, попереджали, що він 
ризикує отримати зростання соціального сирітства та подальше 
потрапляння дітей в інтернати, що суперечить стандартам 
соціальної політики Євросоюзу [2]. Незважаючи на це, уряд вніс 
зміни до формули бюджетування, які передбачали забезпечення з 
держбюджету ФСР лише до травня [3]. Питання про подальше їх 
утримання уряд рекомендував розглянути під час формування 
місцевих бюджетів. Проте місцеві ради були неспроможні забезпе-
чувати утримання ФСР.  

Таке радикальне рішення уряду було викликане не лише 
бюджетними проблемами, а й політичними. На це вказує заява 
народного депутата від однієї з проурядових фракцій. На його 
думку, витрати на ФСР є даремною тратою, оскільки їх діяльність 
неефективна, дублює діяльність інших органів, а впровадження 
зазаченої категорії було «політичним проектом» попередньої влади 
задля ведення агітаційної роботи серед населення [4]. 

Отже, оцінюючи рішення уряду, слід аналізувати як ступінь 
ефективності ФСР, так і те, наскільки введення цієї категорії 
зумовлене логікою формування політики щодо дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

Україна пережила три хвилі масового сирітства та безпри-
тульності – після революції 1917–1921 рр., Другої світової війни, у 
1990-х – на поч. 2000-х рр. Масштабність останньої важко оцінити. 
Лише у 2006 р. органи статистики визначили кількість безпри-
тульних дітей у 70 тис. Водночас благодійні організації називали 
цифру в 250 тис. При цьому 40 % безпритульних дітей були 
втікачами з інтернатів, ще 40 % втікачами з асоціальних родин [5].  

На поч. 1990-х рр. почалося формування ідеології націо-
нальної політики у цій сфері. Політика радянських часів 
орієнтувалася на колективні форми виховання (інтернати). З 
проголошенням незалежності та інтеграцією до світової спільноти 
Україна сприймала нові засади. Початок був покладений ще у 
1989 р., коли СРСР приєднався до міжнародної Конвенції з прав 
дитини [6], де задекларовано право дитини на сімейне виховання. 



0  

 194 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 6(74) 

Основні принципи політики у цій сфері були закладені в фунда-
ментальних актах держави, зокрема, Конституції. Вони проголо-
шували честь і гідність кожної людини як найвищу соціальну 
цінність, забороняли дискримінацію за соціальною ознакою тощо. 
Ці принципи включали також сприяння участі громадянського 
суспільства у формуванні національної політики. У першій 
половині 1990-х рр. були ухвалені Закони «Про державну допо-
могу сім’ям з дітьми», «Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей». Проте реалізація цих принципів 
гальмувалася через економічну, фінансову, управлінську кризу.  

Лише з середини 1990-х рр., після стабілізації в сфері держ-
управління, почалося налагодження системної роботи у цій сфері. 
Відбувся перехід від декларування принципів до напрацювання 
законодавчої бази. Було ухвалено Сімейний кодекс України, 
Закони «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з 
сім’ями, дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги» тощо. 
Розпочалося створення служб у справах неповнолітніх – на них 
покладалися пошук та облік безпритульних, їх ресоціалізація. У 
1994–1999 р. відкрили 79 притулків [7, с. 62]. Однак їх було 
недостатньо. У 2000 р. в них перебувало близько 21 тис. дітей, а 
загальна кількість безпритульних дітей була значно більшою. Крім 
того, у цей період проблему безпритульності намагалися вирішити 
за допомогою самого джерела безпритульності – дітей направляли 
до інтернату, з якого вони знову втікали. 

Ще однією тенденцією стала активізація громадськості. Ви-
никають благодійні організації «Отчий дім», «Розвиток України», 
«Пілігрим» тощо, українські філії міжнародних організацій. Вони 
не лише боролися з безпритульністю, а й апробовували іннова-
ційні форми виховання, зокрема, сімейні форми [8]. Це були 
важливі напрями роботи, але її обсяги не сприяли повному 
розв’язанню проблеми. 

Поступовий вихід України на траєкторію економічного 
зростання, формування нової соціальної структури на зламі століть 
сформували умови для інтенсифікації національної політики щодо 
сирітства. Переломним став 2005 р. Крім об’єктивних передумов, у 
цей час збіглися й інші чинники, зокрема, подальша активізація 
громадянського суспільства, прихід до влади сил, які декларували 
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європейські цінності, а також суб’єктивні фактори, а саме – те, що 
для нового Президента проблеми дітей були особливо близькі. 
Подолання дитячої безпритульності й сирітства були визначені 
пріоритетом. У червні Президент затвердив Указ «Про першо-
чергові заходи щодо захисту прав дітей» [9]. Його слід вважати 
стартом реформи [5]. Були здійснені також організаційні зміни. 
Мінмолодьспорту отримало повноваження з реалізації реформи та 
координації діяльності інших органів влади у цій сфері. Це було 
важливим, адже раніше діти часто ставали заручниками між-
міністерських неузгоджень [5]. Для стимулювання сімейних форм 
виховання впровадили фінансування витрат на утримання сиріт за 
принципом «гроші ходять за дитиною», за яким допомогу 
отримували й вихованці, й вихователі [9]. Якщо у 2000 р. 
функціонував 91 дитячий будинок сімейного типу (далі – ДБСТ), 
де виховувалися 762 дітей [10], то у 2013 р. в прийомних сім’ях та 
ДБСТ виховувались уже 2488 дітей [11]. На подолання 
безпритульності вже у квітні 2005 р. з держбюджету виділили 
70 млн гривень. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх була 
реорганізована у Кримінальну міліцію у справах дітей, що 
означало зміну методів роботи [5].  

Але розвиток сімейних форм не розв’язував важливу, з 
погляду саме соціального сирітства, проблему – інтернатів. В 
Україні понад 950 закладів інтернатного типу [11]. Згідно з росій-
ськими дослідженнями, лише 10% випускників інтернатів успішно 
соціалізовуються, решта потрапляють до місць позбавлення волі, 
займаються проституцією, вчиняють суїциди тощо [12]. Нині в 
Україні понад 80 тис. дітей виховуються в інтернатах, і лише 
близько 15% з них є біологічними сиротами (решта сиріт мешкає в 
сім’ях опікунів, прийомних сім’ях, ДБСТ) [11]. Інші вихованці 
інтернатів сиротами не вважаються, хоча виховуються поза роди-
ною – це переважно діти з малозабезпечених сімей, діти 
випускників інтернатів. Тому, хоча інтернати й не вважаються 
перспективною формою виховання, ігнорувати цю проблему, 
зокрема й у плані її реформування, неможливо.  

Вказаним Указом Президента від 2005 р. уряду доручалося 
затвердити концепцію реформування. У 2007 р. Кабінет Міністрів 
ухвалив Постанову «Про затвердження Державної цільової 
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соціальної програми реформування системи закладів для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» [13]. Перед-
бачалося утворити заклади нового типу, у яких виховуватиметься 
не більш як 50 дітей, що навчатимуться у загальноосвітніх школах, 
а не, як раніше, у «закритих» школах інтернату. Це давало б їм 
більше можливостей для комунікацій і в подальшому – для кращої 
адаптації в суспільстві. Орієнтовним терміном реформування було 
визначено 2007–2017 рр.  

Наступним етапом національної політики стала перша поло-
вина другого десятиліття ХХІ ст. Напрями, задекларовані раніше, а 
саме – розвиток сімейних форм виховання та реформування 
інтернатів, зберігалися. Хоча на початку цього етапу здійснюва-
лися спроби скорегувати пріоритети. Так, у 2010–2011 рр. на уряд 
здійснювався лобістський вплив керівництва інтернатів, які 
намагалися загальмувати реформу. Але поступово цей вплив 
нівелювали [5].  

Новацією цих років, які дають змогу виділити їх як окремий 
етап, стала увага до профілактичних форм роботи. Попередній 
досвід довів, що профілактика безпритульності та реформа 
інтернатів неможливі без допомоги сім’ям, які потрапили у складні 
життєві обставини та у яких є ризик втрати функцій виховання 
дітей [14]. Адже розвиток сімейних форм створював заміщуючі 
родини, але не зменшував потік дітей до інтернату та не усував 
причину соціального сирітства. Звичайно, економічне зростання 
2000-х рр. було умовою зменшення частки сімей, які потрапили у 
складні обставини. Але, по-перше, воно не привело до суттєвого 
зменшення частки бідності, по-друге, з 2008 р. розпочалась 
економічна криза. В ті роки на державному рівні були усвідомлені 
важливість превентивної роботи із cім’єю, необхідність спря-
мувати зусилля на підтримку родини. На це був спрямований Указ 
Президента від 22 жовтня 2012 р. «Про Національну стратегію 
профілактики соціального сирітства на період до 2020 року» [15]. 
В ньому були закладені нові підходи до профілактики соціального 
сирітства, основа політики держави, яка має діяти щодо сім’ї, яка 
опинилась у складних життєвих обставинах, не з позиції 
карального органу, а як інститут, який спрямовує зусилля для 
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зміцнення і підтримки родини, недопущення розлучення дитини з 
її біологічними батьками.  

Основними завданнями Національної стратегії були: удоско-
налення діяльності органів опіки та піклування; запровадження 
обов’язковості соціального супроводу сімей, в яких батьки 
порушують права дитини; удосконалення порядку розгляду судами 
справ щодо відбирання дитини від батьків без позбавлення їх 
батьківських прав, щодо позбавлення батьківських прав та 
поновлення у батьківських правах; формування толерантного 
ставлення до дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних 
життєвих обставинах; раннє виявлення сімей з дітьми, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, виховання відпові-
дального батьківства, запобігання випадкам відбирання дитини від 
батьків без позбавлення їх батьківських прав; запровадження 
соціальних послуг для дітей з підготовки їх до повернення в 
біологічну сім’ю після перебування в інтернаті; запровадження 
соціальних послуг для сімей з дітьми, в яких батьки розлучаються 
та вирішується спір між ними щодо місця проживання дітей, участі 
у їх вихованні; затвердження стандартів соціального супроводу 
сімей, в яких виховуються усиновлені, прийомні діти, діти-
вихованці та діти, які перебувають під опікою тощо.  

Цей підхід практикується європейськими державами. На 
необхідності таких новацій наголошували й громадські органі-
зації. З практики фундації «Отчий дім», яка, крім реабілітації 
дітей, займалася реабілітацією батьків, помічено закономірність: 
батьки, у яких дитину остаточно вилучено, мали набагато менше 
шансів повернутися до нормального життя (2–3%), ніж ті, у яких 
діти залишаються (до 50%) [8]. Разом з тим, надання соціальних 
послуг родині запобігало добровільній передачі дитини на 
виховання в інтернат. 

Для профілактики соціального сирітства у 2012 р. було 
збільшено штат ФСР на 12 тис. осіб. Отже, метою було змінити 
методи роботи з родиною. Соціальна служба мала бути не караль-
ним органом, а органом допомоги родинам, який вчасно виявить 
проблему та вживатиме заходи для недопущення її поглиблення. 
Крім того, потребували соціального супроводу й прийомні сім’ї та 
ДБСТ. При цьому було використано європейський досвід та 
залучено зарубіжних фахівців для розробки методик роботи.  
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Щодо ступеня ефективності ФСР слід зазначити, що з липня 
2012 р. у 26 разів зросла кількість випадків запобігання ризикам 
розміщення дитини до інтернатного закладу. Наприклад, у 2013 р. 
– 13,6 тис. випадків, тоді як у 2012 році – усього 523. У 5 разів 
збільшилася кількість дітей, яких фахівці повернули до біологічної 
сім’ї із закладу державного утримання: у 2012 – 166 дітей, у 2013 
році – 860 дітей тощо [16].  

Декларації Міністерства соціальної політики щодо наміру 
реформувати інститут соціального інспектора наразі важко 
оцінити, оскільки, по-перше, на сьогодні з цього приводу є лише 
одна заява міністра [17], яка не є офіційним документом щодо 
плану дій, по-друге, у цій заяві йдеться не стільки про підтримку 
сімей, скільки про посилення контролюючої функції щодо соціаль-
них виплат. Натомість інші проблеми ігноруються. 

Отже, впровадження інституту ФСР було зумовлено не 
стільки інтересами політичної агітації, скільки тенденціями націо-
нальної політики щодо сирітства. Цей інститут має чіткі завдання 
та довів ефективність, що виявилося у зменшенні частки соціаль-
ного сирітства, підвищенні функціональної спроможності родини. 
Його функціонування узгоджується з європейською практикою. 

Ми не заперечуємо, що ФСР могли використовуватись в 
інтересах політагітації, але це не може бути основним критерієм 
оцінки цього інституту та підставою вирішення його долі, як і 
багатьох інших бюджетних структур. Ми також не заперечуємо, 
що у середовищі ФСР наявний брак професійних кадрів з причини 
складних умов праці, рівня зарплати тощо. Але ці проблеми 
розв’язуються шляхом удосконалення фінансування та навчання.  

Ліквідація значної частини ФСР призвела до того, що 
необхідні і гарантовані державою послуги не отримують: 
358,3 тис. сімей, які перебувають у складних життєвих обстави-
нах (в яких виховуються 588,1 тис. дітей), 141 тис. сімей, які 
перебували під соціальним супроводом, 4199 прийомних сімей 
(7579 дітей), 881 ДБСТ (5890), 63 тис. дітей, які виховуються під 
опікою. Це, цілком вірогідно, призведе до нової хвилі соціального 
сирітства та безпритульності, а відтак і злочинності. Сприяє 
цьому й зростання біженців з Донбасу. 
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Єдиним реальним наслідком рішення уряду є скорочення 
витрат держбюджету. Але цей ефект сумнівний. Зростання соціаль-
ного сирітства, безпритульності, злочинності призведе до збільшен-
ня асигнувань для їх подолання. Тому, по-перше, асигнування 
просто переносяться на наступні бюджетні періоди, а по-друге, 
відбувається перерозподіл бюджетних ресурсів від соціальних 
служб на користь інших організацій, зокрема, силових структур. 

Слід припустити дискусійність питання про джерела фінансу-
вання ФСР. Вони можуть фінансуватися, хоча б частково, з місцевих 
бюджетів. Але умовою є реформа міжбюджетних відносин та в 
цілому децентралізаційна реформа. Оскільки остання, а отже, 
розв’язання проблеми наповнення місцевих бюджетів, гальмується, 
рішення уряду означало ліквідацію ФСР або, для окремих регіонів, 
суттєве їх скорочення, що матиме негативні наслідки. Тому це 
рішення було передчасним. 
 
_______________________________ 
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Володимир Бабка 
 

ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ:  
СПРОБА ТЕОРЕТИЧНОГО СИНТЕЗУ,  

МОДЕЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ  
ТА РОЛЬ У ПЕРЕХІДНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
 Здійснено спробу комплексної системної характеристики 

сфери політики пам’яті. Розкриті складові елементи, процедури 
реалізації та принципи впровадження цієї політики. Проведено 
порівняльний аналіз європейської та російської моделей мемо-
ріальної політики. 

Ключові слова: політика пам’яті, системний підхід, суб’єкти 
політики пам’яті, функції меморіальної політики, моделі політики 
пам’яті. 

Volodymyr Babka. The politics of memory: the attempt of 
theoretical synthesis, models and the role in transitional society. The 
politic of memory was systematically described. The elements, the 
procedures of realization and the principles of implementing this policy 
were considered. The comparative analyze of European’s and Russian’s 
politics of memory models was made. 

Key words: politics of memory, system approach, subjects of politics 
of memory, functions of memorial politics, politics of memory models.  

 
В умовах розпаду великих наративів  
та класичних політичних ідеологій  
як проектів конструювання майбутнього  
минуле стає головною ареною політики 

Н.Копосов 
 

Політика пам’яті є важливою складовою державної гуманітар-
ної стратегії. Особливого значення вона набуває в умовах пост-
модерних перетворень, перехідного суспільства, що безпосередньо 
торкаються і функціонування політичної системи. Процес демокра-
тичного транзиту стає незаперечною й безапеляційною реальністю. 
Ліберальні перетворення також не викликають суттєвих дискусій. 
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За такого стану речей ідеологічне політичне протистояння стає 
ретроспективним, тобто таким, що спрямовується на формування 
проектів минулого. 

Вивченню колективної пам’яті та меморіальної політики 
присвятили свої праці В.Артюх, О.Бойко, Д.Вєдєнєєв, О.Волянюк, 
В.В’ятрович, І.Гирич, Я.Грицак, Ю.Зерній, А.Киридон, В.Криво-
шея, І.Мусієнко, Л.Нагорна, В.Огієнко, Ю.Опалько, В.Солдатенко, 
С.Троян, Ю.Шайгородський, Ю.Шаповал та інші дослідники. 

На основі теоретичних розробок цих учених та загальних 
підходів політології слід розкрити деякі концептуальні зауваги, що 
стосуються історичної політики. Крім цього, завданням статті є 
охарактеризувати моделі цієї політики на прикладі Європейського 
Союзу та Росії, відобразити тенденції перехідного характеру віт-
чизняних меморіальних практик. 

У підготовленому співробітниками Українського інституту на-
ціональної пам’яті термінологічному словнику-довіднику подано 
такі визначення. Меморіальна політика – складова системної і 
послідовної державної політики в ділянці формування історичної 
та національної пам’яті [1]. Політика пам’яті – дійсний простір 
творення нових політичних відносин на основі трактування та 
репрезентації суспільного минулого; складна взаємодія ряду 
суб’єктів, націлена на підтримку або перегляд окремих елементів 
суспільної пам’яті; сукупність дій, покликаних до погодження та 
взаємного прийняття різних інтересів у сфері інтерпретації мину-
лого [2]. Державна політика пам’яті – важлива складова політичної 
діяльності (гуманітарної політики) держави; сукупність унормо-
ваних у концептуальному й правовому відношеннях принципів, 
методів та конкретних державних і суспільно-політичних заходів з 
використання (урахування) інформації про історичне минуле в 
процесах державного (національно-державного) будівництва й 
соціокультурного відтворення політичної нації [3]. 

Беручи до уваги наведені дефініції, вважаємо за необхідне 
сутність цього явища розкрити таким чином. Політика пам’яті – 
сукупність механізмів, процедур та форм взаємодії суб’єктів полі-
тичного процесу, спрямованих на управління колективною пам’ят-
тю; цілеспрямована діяльність органів державної влади, партій, 
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громадських організацій, окремих осіб з управління суспільною 
пам’яттю через конструювання/закріплення, деконструкцію/ усу-
нення або актуалізацію/ повернення цілісної моделі пам’яті чи її 
окремих складових задля формування/корегування станів сус-
пільної свідомості. В науковому дискурсі також використовуються 
інші терміни: меморіальна політика, історична політика. Можна 
увиразнювати особливості та відмінності між ними, але в нашій 
праці ці терміни використовуються як синоніми. Адже справа 
полягає не в терміні, а змісті, який у нього вкладається. За 
масштабами реалізації політика пам’яті, як і будь-яка інша, може 
мати всесвітній, континентальний, державний, регіональний, міс-
цевий, корпоративний рівні. У статті йдеться саме про державну 
політику, якщо не вказано іншого. 

Методологічною основою цього дослідження є системний 
підхід, що передбачає розкриття структурних, функціональних та 
нормативних аспектів предмета вивчення. Структурна складова 
дає можливість охарактеризувати ключові риси й складові еле-
менти політики пам’яті. До структурних елементів можна віднести: 
характер, специфіку, функції, суб’єкти здійснення та об’єкти 
спрямування, мету, завдання, форми реалізації цієї політики. 

Специфіку цього напряму політики визначають її характерні 
риси та особливості. Характерними рисами є її іманентність 
політичній системі, включення в гуманітарну стратегію держави та 
орієнтованість на актуальні потреби й цінності суспільства. 
Особливістю цієї політики є інструментальність, що характеризує 
її не як самостійну сферу, а як таку, що доповнює та взаємодіє з 
іншими галузями державного управління. Наприклад, актуалізація 
героїчних і трагічних образів минулого, формування цілісних 
стійких картин історії свого народу, формування почуття 
патріотизму та національної самосвідомості/ідентичності є одними 
з ключових завдань соціального, освітнього, культурного секторів 
державного управління. Вона також може бути як елементом 
політичного менеджменту (системне управління суспільно-полі-
тичними процесами), так і складовою політичного маркетингу 
(впровадження в практику певних настанов колективної свідомості 
задля завоювання та утримання контролю за ринком влади). 
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Залежно від поставлених завдань, меморіальна політика є вибір-
ковою щодо спогадів, які актуалізуються, а також може справляти 
творчий чи руйнівний вплив. 

Загалом характер меморіальних практик є досить багато-
гранним:  

- політичне маніпулювання минулим – за механізмами 
реалізації (Н.Луман); 

- лінгвістичне обґрунтування «ефекту реальності минулого» 
– за способом вираження та міфологічністю (Р.Барт); 

- виправдання феномену «дрейф пам’яті» (Ж.Дерріда); 
- лицедійна топологія і топологія злопам’ятства – за перфор-

мативністю (Ж.Дельоз); 
- оправдане забуття – за етичним ставленням до минулого 

(М.Бланшо); 
- соціальна драматургія – за виявом (І.Ґофман); 
- символічні репресії – за сутністю, як форма примусу [4]; 
- форматування масової свідомості – як спосіб констру-

ювання змісту колективних спогадів, тобто їх структуризація 
відповідно до значимості; 

- ірраціональне стимулювання, що базується на ретро-
спективній практиці, а не на перспективній доцільності – як спосіб 
мотивації; 

- масова комунікація – за формою передачі інформації; 
- суспільно-політичне регулювання, спрямоване на управлін-

ня поведінкою особи та групи – за політичною метою. 
Багатогранний характер меморіальної політики визначає 

різноманітність функцій, покладених на неї. Можна визначити такі 
функції: актуалізаційна, дидактична, інтеграційна, компрометуюча, 
консонансна, легітимаційна, мобілізуюча, ідентифікаційна, мотива-
ційна, орієнтуюча, регуляції, стабілізації, уніфікації. Ці завдання 
реалізують суб’єкти політики, серед яких можна виділити інсти-
туціоналізовані та неінституціоналізовані. До останніх належать 
суспільні рухи та окремі громадські діячі. Детальний перелік 
інституціоналізованих суб’єктів політики пам’яті за специфікою 
діяльності та підпорядкуванням наводить політолог О.Волянюк, 
яка поділяє їх на урядові та недержавні. До урядових інституцій, 
що є суб’єктами формування суспільної пам’яті, належать: 



 

 205 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

Міністерство освіти і науки; Міністерство культури і туризму; 
офіційна (урядова) преса; Український інститут національної 
пам’яті. Серед недержавних (неурядових) інститутів та громад-
ських організацій дослідниця виділяє кілька груп: 

o Організації, створені безпосередніми учасниками подій, 
очевидцями, постраждалими. Вони є носіями трагічної пам’яті, 
тому, відповідно, їх мета – збереження та вшанування пам’яті про 
«травму». До таких організацій належать: 

 спілки колишніх в’язнів концтаборів та репресованих; 
 організації постраждалих та учасників воєнних дій; 
 громадські формування етнічних меншин, що свого часу 

зазнали примусової депортації та вигнання з рідних земель; 
 організації небайдужих до наслідків екологічних катастроф 

минулого. 
o Громадські об’єднання, що виступають за збереження та 

відновлення традицій, яких можна класифікувати як носіїв героїчної 
пам’яті. Їх ціль – збереження, повернення, відновлення минулих 
звичаїв, норм та моделей поведінки, устрою тощо. До них належать: 

 організації військового характеру (козацькі формування, 
рицарські ордени тощо); 

 організації суспільно-політичного характеру (кому-
ністичні, монархічні, анархістські тощо); 

 організації елітарного характеру (дворянські об’єднання); 
 організації релігійно-етичного характеру. 
o Наукові та культурно-просвітні організації, мета яких – 

вивчення й популяризація знань про минуле: 
 науково-дослідні організації; 
 культурно-просвітницькі об’єднання; 
 товариства, діяльність яких спрямована на збереження та 

відновлення історико-культурних пам’яток [5]. 
Також можна класифікувати громадські організації за ступенем 

пріоритетності політики пам’яті поряд з іншою діяльністю на ті, що: 
- спеціалізуються на даній роботі (або ж вона є основною для 

них); 
- займаються зазначеним видом діяльності поряд з іншими 

проектами; 
- час від часу беруть участь у реалізації завдань політики 

пам’яті [6]. 
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Об’єктом є суспільство вцілому чи його окремі групи 
(соціальні, етнічні, територіальні, мовні тощо). Разом з тим, слід 
виокремити мішені, на трансформацію яких спрямована мемо-
ріальна політика: суспільна думка, патріотичні почуття, громадська 
воля, історична пам’ять, національна свідомість та ідентичність. 

Метою цих практик є формування й закріплення в суспільстві 
моделі історичної пам’яті та управління колективною історичною 
свідомістю задля реалізації завдань політичної системи. За допо-
могою історичної політики можуть реалізовуватися різноманітні 
інтереси: гармонійні та антагоністичні, прогресивні, консервативні 
та реакційні, постійні та тимчасові, стійкі та нестійкі, загальні та 
приватні [7, с. 101].  

Похідними від мети та інтересів є завдання зазначених 
практик, що можуть реалізовуватися як складова політичного 
менеджменту, спрямованого на соціальні (загальні) пріоритети, чи 
політичного маркетингу, мета якого – завоювання влади (приватні 
інтереси). До першої групи належать такі завдання: формування 
національної ідентичності; уніфікація різних моделей пам’яті, 
зведення до несуперечності офіційного та неофіційного її рівнів; 
подолання конфліктних інтерпретацій у трактуванні минулого; 
згуртування зусиль членів тієї чи іншої спільноти, відстоювання і 
зміцнення їх громадських позицій; консолідація суспільства/нації, 
створення об’єднуючих символів; актуалізація суспільно-значу-
щого досвіду минулого; демонстрація позитивних прикладів для 
наслідування; мобілізація населення до здійснення суспільних 
перетворень; підтримка внутрішньої політичної стабільності; 
залучення індивіда до історичного досвіду спільноти. До другої 
групи можна віднести завдання, що прямо чи опосередковано 
стосуються політики пам’яті: здобуття, утримання або пере-
розподіл влади; дезінтеграція суспільства; легалізація політичних 
дій; компрометація ідеологічного суперника; демонстрація спад-
коємності/послідовності суспільно-політичного розвитку (під час 
проведення агітації); формування ціннісних орієнтацій та 
установок у межах політичної сфери. 

Поряд з внутрішніми політичними процесами у сучасному 
глобалізованому світі питання оцінок минулого дедалі частіше 
стають предметом міжнародного обговорення. Так, історик І.Му-
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сієнко слушно зауважує, що «завданням політики пам’яті є 
інтеграція української історії в світову та європейську, відновлення 
історичної справедливості щодо українського народу, внесок якого в 
світову історію є непересічним, якнайширше залучення до україно-
знавчих студій закордонних учених та дослідницьких центрів, 
сприяння утвердженню позитивного іміджу України як євро-
пейської держави, що має давню історію та культуру» [8]. 

Форми реалізації історичної політики на прикладі діяльності 
громадських організацій окреслює дослідник Ю.Опалько:  

- пошук, збір, фіксація, систематизація, зберігання та публі-
кація документів, листів, спогадів, біографічних, історичних та 
етнографічних матеріалів; 

- пошук, зберігання та повернення в науковий та культурний 
обіг археологічних знахідок, історичних та культурних пам’яток, 
творів мистецтва, предметів старовини та народного побуту; 

- проведення громадсько-політичних акцій (мітингів, 
демонстрацій, зборів, днів пам’яті тощо), щоб привернути увагу до 
проблем збереження історико-культурної спадщини, української 
мови та традицій, присвячених певним історичним датам, видатним 
митцям, громадським, політичним діячам тощо; 

- організація наукових та культурно-мистецьких заходів – 
конференцій, симпозіумів, форумів, концертів, фестивалів, виста-
вок, конкурсів тощо; 

- інформаційно-освітня робота (особливо серед молоді): 
навчання рідної мови, народним традиціям, популяризація фолькло-
ру, поширення історичних знань (у тому числі через залучення ЗМІ); 

- краєзнавча робота, розвиток місцевого туризму, створення 
народних, етнографічних музеїв тощо; 

- збереження, розвиток та популяризація культури, мови й 
традицій національних меншин; 

- розвиток міжрегіональних, міжнаціональних та міжнарод-
них культурних зв’язків [6, с.46]. 

Після розкриття структурних елементів варто перейти до 
розгляду функціональних компонентів меморіальної політики, що 
розкривають способи й засоби її реалізації. До них належать: ресурси, 
що застосовуються в даних практиках, інтенсивність і послідовність 
розгортання, процедури, механізми та етапи їх здійснення. 
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Соціолог Е.Тоффлер виділяє три основні ресурси влади: силу, 
багатство та знання [9]. Відповідно до такого підходу можна 
розглядати три групи ресурсів політики пам’яті: силові, еконо-
мічні, інформаційні. До силових (примусових) ресурсів політики 
пам’яті можна віднести: нормативно-правову базу, люстраційні 
структури, систему контролю та виконання. Вони застосовуються 
для унормування, організації та впровадження відповідних прак-
тик. Економічні ресурси забезпечують фінансування меморіальних 
проектів: створення нових та впорядкування наявних місць 
пам’яті, проведення церемоній вшанування, видання й поширення 
матеріалів просвітницького характеру, реалізація історичних медіа- 
проектів тощо. Реалізація меморіальних практик неможлива без 
достатнього інформаційного забезпечення. До інформаційних 
ресурсів належать: експертне/наукове знання, моніторингові дос-
лідження, система прогнозування, планування й розробки програм 
впровадження історичної політики. 

За «глибиною» й інтенсивністю реалізації політики пам’яті 
можна розкрити послідовні кроки її впровадження: 

1. Актуалізація наявних суспільних образів минулого. 
2. Корегування моделей колективної пам’яті без кардиналь-

них змін. 
3. Якісне перетворення старих чи впровадження нових моде-

лей пам’яті. 
4. Формування нових ідентичностей, оцінок, способів пове-

дінки. 
5. Використання закріплених ідентичностей, установок, 

зразків поведінки для реалізації суспільно-значимих чи приватних 
завдань політичної діяльності. 

Для перших трьох кроків сприйняття минулого є об’єктом 
управління (формування спогадів та оцінок), а в наступних реалізо-
вується ресурсний потенціал пам’яті (використання закріплених 
образів). 

Механізми реалізації державної меморіальної політики такі: 
- Прийняття законів та указів, що регулюють характер, 

особливості церемоній і форми вшанування вагомих історичних 
подій, діячів, образів (нормативна база); 
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- розробка освітніх програм і підручників з урахуванням 
особливостей формування національної пам’яті (освіта); 

- збереження існуючих, створення нових меморіальних 
об’єктів (місць пам’яті) та їх використання для актуалізації образів 
минулого (культурний ландшафт пам’яті); 

- формування пантеону історичних героїв/мучеників (особи); 
- запровадження календаря історичних свят (події); 
- впровадження відповідних колективних традицій/ритуалів 

святкування (поведінка); 
- наголошення на авторитетності, унікальності, достовір-

ності, необхідності інформації про минуле, що поширюється, її 
джерел та засобів передачі, а також дій, які нею стимулюються 
(значимість). 

Політолог О.Бойко наголошує на наявності двох рівнів 
колективної пам’яті: офіційного, що цілеспрямовано констру-
юється владою, та неофіційного, який формується стихійними 
суспільними процесами [10, с.98–100]. Тому, як було вище 
зазначено, подолання суперечностей між цими рівнями є одним з 
ключових завдань державної політики пам’яті. Можна запропо-
нувати такі етапи його виконання: 

- артикуляція політичних інтересів; 
- формулювання офіційного рівня колективної пам’яті 

(створення ґранднаративу), відповідного інтересам суспільно-
політичного розвитку – нормативний аналіз; 

- моніторинг початкового стану неофіційного рівня 
соціальної пам’яті (наявного/існуючого стану масової свідомості) – 
позитивний аналіз; 

- пошук ефективних механізмів управління історичною 
свідомістю (консолідація/наближення неофіційного та офіційного 
рівнів пам’яті); 

- «пілотування» – апробація пропонованих механізмів на 
прикладі обмеженої цільової аудиторії для отримання практичних 
висновків щодо можливого поширення на рівні всього суспільства; 

- реалізація механізмів пам’яті на масовому рівні; 
- моніторинг кінцевого стану суспільної історичної свідомості; 
- оцінка досягнених результатів відповідно до первинних 

інтересів та формування нових цілей. 
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Як і будь-яка система, політика пам’яті базується на норматив-
них засадах, що визначають схеми, моделі та принципи відповідно 
до яких відбувається впровадження цих практик. До нормативних 
аспектів варто віднести: принципи впровадження, типи, моделі, 
тактики й стратегії реалізації даної політики. 

Політика пам’яті повинна відповідати таким принципам: від-
повідності завданням суспільного розвитку; узгодженості стратегій 
реалізації різними суб’єктами політичного процесу; врахування 
станів колективної свідомості, неофіційного рівня пам’яті; 
несуперечності реаліям історичного розвитку здобуткам історичної 
науки; відсутності імперативності та фізичного насилля; вико-
ристання когнітивних особливостей та процесів пам’яті. Історик 
В.Кривошея зазначає необхідність формування державної мемо-
ріальної політики «на принципах рівності і протидії всім формам 
дискримінації моделей пам’яті незалежно від етнічного, 
політичного, ідеологічного, релігійного джерела їх виникнення в 
умовах поліетнічності і поліконфесійності» [11, с.35]. 

Наявність різноманітних трактувань минулого, суперечливих 
між собою, призводить до станів, які визначають як «війни 
пам’яті» чи «конфлікти пам’яті». Історик Я.Грицак, аналізуючи 
світовий досвід, пропонує кілька варіантів їх розв’язання, які 
становлять різні механізми реалізації меморіальної політики: 

- Агресивна політика пам’яті. Силове нав’язування пану-
ючої моделі сприйняття минулого, як у міжвоєнних Польщі та 
Румунії. Ризикований і сумнівний спосіб, що потребує значної 
централізації влади та достатніх ресурсів. Небезпека таїться у 
тому, що цей спосіб може призвести до зворотних наслідків. В 
Україні подібні ефекти мали місце за президентства В.Ющенка та 
(ще більшою мірою) В.Януковича. 

- Нігілістичний підхід. Ігнорування конфліктів пам’яті, зва-
жаючи на природне забуття. Але кожне покоління прагне мати 
власну історію. 

- Політика висміювання. Прощання зі сміхом з власним 
минулим (наводиться приклад Британії). Проте жарти з власною 
історією можуть сприйматися як образа. 

- Пакт про забуття. Прикладами є Німеччина Конрада Аде-
науера та Іспанія після режиму Франко. Однак такий пакт має 
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обмежений термін дії. З часом суперечки про минуле розпалю-
ються ще з більшою силою. 

- Суспільна байдужість до минулого внаслідок гордості за 
теперішнє. Прикладом учений наводить сучасну Іспанію, в якій 
населення не має помітного інтересу до власної історії, однак воно 
пишається нинішніми успіхами країни та зацікавлене в майбутніх 
здобутках [12, с.74–78]. 

Дещо по-іншому трактує можливі типи політики пам’яті полі-
толог О.Волянюк, які вона розглядає за критерієм рівня культури 
влади та суспільної толерантності: 

- Індиферентна. Прийняття таких правил політичного 
співжиття, за якого державні установи, політичні сили і громад-
ськість здебільшого байдужі до різноманітних поглядів на минуле 
та комеморативних практик; останні видаються неважливими на 
тлі базових соціально-економічних проблем суспільства; 

- Конфронтаційна. Обмеження проявів терпимості; 
сприйняття іншої версії минулого як чужої, незрозумілої, носіїв якої 
неможливо долучити до співпраці;  

- Поблажлива. Домінування одного з можливих наративів 
минулого, при якому інші оцінюються як слабші, такі, що можна 
одночасно допускати і зневажати; 

- Критично-полілогічна. Повага до позиції та комеморацій 
іншого; можливість змінювати прийняті наративи у процесі 
конструктивних історичних дискусій, за появи нових свідчень, 
оновлення дослідницьких можливостей тощо [7, с.120–121]. 

Конкретна системна реалізація меморіальної політики 
розкривається через відповідні моделі, тактики і стратегії. 
Використовуючи системний підхід, модель політики пам’яті 
можна визначити як поєднання трьох складових: функціональної, 
структурної та нормативної. Функціональна визначає характер 
відповідних меморіальних практик, зокрема: форми та зміст 
політики, способи збереження, відтворення та вшанування пам’яті 
засоби «подолання» минулого і закріплення спільної ідентичності. 
Структурна містить перелік ключових подій, символів, нарацій, а 
нормативна включає оціночні характеристики й способи 
ставлення до контраверсійних проблемних історичних явищ. 
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Тактика політики пам’яті – послідовність безпосередніх 
короткострокових завдань, пріоритетів, інтересів, що формуються і 
втілюються під впливом зовнішніх умов. Тактика є інструментом 
реалізації стратегії. Стратегія політики пам’яті – довгострокова, 
послідовна, конструктивна, раціональна програма, що спирається 
на ідеологічні пріоритети та моніторингові показники і визначає 
спрямованість політики пам’яті на досягнення її загальної мети. 
Отож, модель визначає, що зберігається в суспільній свідомості, як 
воно оцінюється та якими способами відбувається актуалізація 
збереженого. А стратегія і тактика формулюють, відповідно, 
далеку й близьку перспективу, вектор розгортання меморіальної 
політики та зв’язок з іншими секторами політичного управління, 
загальну орієнтацію й окремі кроки, що ведуть до її реалізації. 

Криза сучасного українського суспільства має глибокі 
ментальні корені. Тому для остаточного переходу від радянських/ 
пострадянських до європейських стандартів й цінностей варто 
враховувати ключові особливості відповідних моделей політики 
пам’яті. Для виявлення їх суттєвих відмінностей наведемо 
порівняльну характеристику цих моделей. 

Порівняння європейської та російської моделей пам’яті  
й меморіальної політики 

Критерій Європейська модель Російська модель 
ХАРАКТЕР ПОЛІТИКИ 

Стратегічна мета 

Європейська 
інтеграція та 
європейська 
ідентичність 

Геополітичний проект 
«русского мира» та 
ідентичність радянського 
типу 

Інструментальність 
політики 

Конструювання 
спільної ідентичності  
в кордонах  
нинішнього ЄС 

Реконструкція спільної 
ідентичності в кордонах 
колишнього СРСР 

Форма вшанування Покута  Глорифікація  

Зміст  
Трагічність, 
домінованість  

Героїчність, домінантність

Спосіб виявлення Покаяння за Голокост 
Прославлення героїв та 
подвигів війни 

Тріумфальність 
Баланс тріумфів і 
трагедій 

Домінування тріумфів 
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Продовження Табл. 

Інституційність  
Створення спеціальних 
комісій істориків, 
інститутів пам’яті 

Влада як модератор 
пам’яті  

Толерантність Діалогічна, полілогічна Конфронтаційна  

Подолання минулого 
Денацифікація. Люстрація 
для подолання 
комуністичного минулого.

Відсутність люстрації. 
Проголошення 
спадкоємності режиму.

Мовна політика 

Визнання офіційними мов 
усіх країн ЄС. Сприяння 
вивченню, поряд з 
рідною, двох мов інших 
країн ЄС. 

Пропаганда і сприяння 
поширенню російської 
як мови міжнаціональ-
ного спілкування на 
пострадянському 
просторі. 

Спосіб долучення до 
спільної пам’яті 

Взаємне публічне 
визнання провин, спільне 
покаяння 

Підкорення панівній 
моделі пам’яті 

Походження Християнська традиція 
Імперська месіанська 
традиція 

Темпоральний 
напрям 

«Світле майбутнє»  «Світле минуле»  

ПОДІЇ ТА СИМВОЛИ 
Ключова подія ІІ Світова війна та Голокост Велика Вітчизняна війна
Символ оновлення і 
єднання 

Падіння Берлінського 
муру 

Жовтнева революція 

Символ трагічного 
розлому 

I та II Світові війни Розпад СРСР 

Символ війни 
Червоний мак – алюзія 
рани від кулі (цивільний 
символ) 

Георгіївська стрічка – 
кольори диму і полум’я 
(військовий символ) 

Гасло єдності 
«Єдність в різноманітті»  
(«In varietate concordia») 

«Единство русского 
мира» 

ОЦІНКИ 

Оцінки тоталітарних 
режимів 

Ототожнення й осуд 
гітлерівського та 
сталінського режимів 

Протиставлення 
гітлерівського та 
сталінського режимів 

Ставлення до різних 
трактувань 
національних історій

Досягнення консенсусу чи 
сприйняття альтерна-
тивних трактувань 

Нав’язування пануючої 
позиції, нетерпимість 
до альтернатив 

Ставлення до власно-
го колабораціонізму 

Каяття та подолання  Забуття  
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*** 
 
Підсумуємо вищесказане. Політика пам’яті є невід’ємною 

складовою державної гуманітарної стратегії держави. В Україні 
суб’єктами політики пам’яті є як урядові структури, так і 
численні громадські формування. Типи неурядових об’єднань 
віддзеркалюють необхідні складові національної пам’яті, які слід 
враховувати в діяльності урядовим інститутам: трагічні сторінки 
минулого в балансі з героїчними образами, що підкріплено 
експертним науковим знанням. При цьому важливим моментом є 
узгодження завдань та консолідація зусиль офіційних та недер-
жавних інститутів. Загальною метою політики пам’яті має стати 
формування єдиного меморіального поля та спільної ідентичності 
для української політичної нації: не конфліктність, а інклю-
зивність етнічних, регіональних, соціальних, релігійних, мовних, 
культурних ідентичностей та відповідних спільнот. А також 
протидія зовнішнім деструктивним інформаційним впливам. 
Саме прорахунки/недоліки в реалізації цієї мети стали однією з 
ключових причин системної кризи 2013–2014 р., що проявилась 
як дисонанс між громадянською ідентичністю європейського 
зразка західних і центральних областей України та регіональною 
ідентичністю радянського типу в Криму та на Донбасі. 

Важливим є усвідомлення напряму, шляху й механізмів пере-
ходу від пострадянського суспільства до стандартів і цінностей 
європейської спільноти. Це стосується не лише модернізації 
законодавства, економіки, освіти, інфраструктури, а й політики 
пам’яті. Українська політика (зокрема меморіальна) перебуває в 
перехідному стані. Революція Гідності, президентські та парла-
ментські вибори 2014 р. демонструють чітку тенденцію до 
демократичного транзиту. Щодо вітчизняної моделі державної 
меморіальної політики, то не все так однозначно. Пропагована 
колективна пам’ять відмежовується від «руськості» та «совєт-
ськості», однак не набуває характеру «європейськості». Глори-
фікація при вшануванні, героїчність змісту, відсутність практик 
покаяння, ініціативи, що походять від держави, антагоністичність, 
недостатній міжетнічний та полікультурний діалог є тими 
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маркерами, що уподібнюють українську модель пам’яті до 
радянської/російської, незважаючи на відмінне змістове напов-
нення. Ці аспекти першочергово слід враховувати, розбудовуючи 
історичну пам’ять та політичну націю європейського зразка. 

 
_______________________________ 
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Євген Магда 
 

ПОЛЬЩА ТА ЄС: 
НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ІНІЦІАТИВИ 

 
Розвідка має на меті проаналізувати причини актуалізації 

проблеми енергетичної незалежності для ЄС, основні положення 
нової енергетичної стратегії, яка має розв’язати цю проблему, а 
також потенційні перепони та наслідки реалізації означених у 
стратегії завдань. 

Ключові слова: ЄС, енергетична безпека, енергетичне 
співтовариство, імпорт вуглеводнів. 

Yevgen Magda. Poland and EU: New Energy Initiatives. The 
purpose of the article is to analyze the reasons for actualization of the 
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Причини та передумови формулювання нових завдань в 

енергетиці 
Дискусії щодо необхідності зміни вектора енергетичної 

політики ЄС тривають уже не перший рік [1]. 22 травня 2013 року 
відбувся саміт глав держав та урядів ЄС, який претендує на статус 
однієї з помітних віх у розвитку енергетичної політики ЄС. 
Представники енергетичної галузі (E.ON і RWE (Німеччина), GdF 
Suez (Франція), Eni (Італія), Ibedrola і Gas Natural Fenosa (Іспанія)) 
звернулися до лідерів держав Євросоюзу із пропозицією внести 
кардинальні зміни до його енергетичної політики. Мета звернення – 
забезпечити конкурентоздатність європейської економіки шляхом 
реіндустріаліації. В умовах падіння частки промисловості у 
сукупному ВВП ЄС та загального послаблення європейської еко-
номіки екологічні аспекти відходять на другий план. Більше уваги 
приділяється зростанню енерговитрат та падінню конкурентоспро-
можності, які відсунули на друге місце заходи щодо недопущення 
кліматичних змін.  
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Європейські структури наполегливо домагалися розгортання 
проектів з видобутку сланцевого газу. У грудні 2012 р. Євро-
парламент відхилив запропоновану фракцією зелених резолюцію 
про заборону видобутку сланцевого газу. У березні 2013 р. 
відбулася презентація Зеленої книги «Цілі ЄС у галузі енергетики 
та захисту клімату до 2030 р.», що супроводжувалася млявими 
протестами проти застосування, як вважається, суперечливої 
технології гідророзриву. Єврокомісар з питань екології Янез 
Поточник не висловився чітко ані за, ані проти цієї технології, 
натомість з виступів комісара з енергетики Гюнтера Еттінгера та 
голови Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу можна було зрозуміти, 
що сланцевий газ – чи не основа подальшої енергетичної неза-
лежності Європи. Баррозу зауважив, що в разі відмови від видо-
бутку нетрадиційного газу залежність від імпорту енергоносіїв 
зросте близько 80% до 2035 року [2]. За найоптимістичнішими 
прогнозами, до 2035 року сланцевий газ забезпечить 10% прогно-
зованих потреб Європи у газі.  

З іншого боку, вже на час публікацій таких оптимістичних 
розрахунків було відомо, що деякі компанії-лідери енергетичного 
ринку, як-то ExxonMobil чи Shell у Польщі упродовж 2013 року 
відмовилися від проектів з видобутку сланцевого газу, Wintershall 
и BNK у Німеччині відкликали ліцензії [1]. Причини цих кроків 
полягають у завищених початкових оцінках запасів та рентабель-
ності їх видобутку. Втім, різниця у різночасових прогнозах запасів 
є логічною з огляду на технічну недосконалість методики їх 
обрахунків. 

Слід також наголосити, що Польща неодноразово була про-
мотором ідеї необхідності інтенсифікації видобутку сланцевого 
газу. Зокрема, саме польські представники підготували доповідь 
щодо безпечності технології гідророзриву для вже згадуваного 
саміту ЄС у травні 2013 року. Польща залишається чи не єдиною 
країною, в якій видобуток сланцевого газу може в перспективі 
суттєво позначитися на енергетичній незалежності. Дозволи на 
розвідку видали уряди Австрії, Німеччини, Нідерландів, Швеції, 
Іспанії. У Франції видобуток заборонений законодавчо, а в 
частині країн діє мораторій на використання гідророзриву. 
Перелік цих позицій дає нам ілюстрацію неузгодженості позицій 
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різних країн в одному питанні. Енергетична політика являє собою 
цілий комплекс взаємопов’язаних складних проблем, окрім слан-
цевого газу та технологій його видобутку. Тож пошук спільної 
позиції та консенсусу стане нелегкою справою. Хоча, попри усю 
контраверсійність, видобуток сланцевого газу не знімається з 
порядку денного як один із шляхів досягнення енергетичної 
незалежності.  

Упродовж 2013 – 2014 років закономірно були порушені 
питання про майбутнє енергетичної стратегії Євросоюзу, наступні 
цілі після тих, які були позначені для досягнення ще 2007 року. За 
даними Єврокомісії, ЄС імпортувало 53% енергоносіїв (90% сирої 
нафти та 66% газу) і це коштувало 1 мільярд євро щодня. Частка 
Росії в цьому імпорті становила 33% для нафти та 42% для газу 
(дані 2013 року) [3].  

Публічні заяви за кілька місяців до енергетичного саміту 
Європейського Союзу недвозначно свідчили про рішення, які мали 
бути на ньому ухвалені. Так, 27 березня 2014 р. після зустрічі у 
Берліні з прем’єр-міністром Канади Стівеном Харпером Ангела 
Меркель заявила, що скорочувати залежність від російських поста-
вок є конче необхідним. Понад те, вона анонсувала розгляд усієї 
енергетичної політики ЄС під новим кутом зору [4].  

Агресія РФ щодо України сприяє (а дехто схильний вважати 
це навіть каталізатором) пошуку шляхів подолання енергетичної 
залежності від російського газу. Прем’єр-міністр Дональд Туск у 
своєму виступі «Енергетичний союз для Європи» на конференції з 
питань енергетичної стратегії ЄС наголосив, що висока частка 
російських енергоносіїв у структурі енергоспоживання Європи 
обмежує можливості для адекватної відповіді на агресію. В 
аналогічному руслі висловився також Штефан Фюле, наголо-
сивши, що події в Україні мають виняткове значення в контексті 
енергетичної безпеки ЄС і що Києву буде запропоноване відпо-
відне партнерство [5]. Отже, додатково наголошеною стає політич-
ний та геополітичний виміри енергетичної залежності.  

 
Що пропонує Польща? 

На сторінках Financial Times свої бачення майбутньої енер-
гетичної стратегії ЄС виклав Дональд Туск [6]. На його думку, 
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Європа має згадати про те, як 60 років тому спільність інтересів 
стала відправною точкою європейської інтеграції. Серед запропо-
нованих Туском заходів – диверсифікація імпорту газу, в тому 
числі за рахунок будівництва додаткової транспортної інфра-
структури через дотації ЄС (особливо для країн, які надміру 
залежать від поставок російського блакитного палива), обгово-
рення газових контрактів із обов’язковою участю Єврокомісії, 
розробка власних родовищ, у тому числі сланцевого газу. 
Насамкінець наголошується на необхідності розвивати партнерські 
стосунки у енергетичній галузі із новими партнерами – перш за все 
США та Австралією.  

У березні 2014 року зі схожими ініціативами виступив уряд 
Великобританії. Тоді йшлося про нарощування обсягів газу із 
США та Іраку, а також оптимізації поставок каспійського газу з 
Азербайджану.  

Ініціативу Туска пов’язують із відмовою найбільших енерге-
тичних ТНК світу від розробки родовищ сланцевого газу у Польщі. 
У квітні французька Total відмовилася продовжувати ліцензію на 
видобуток, ще раніше це зробили Marathon Oil та ExxonMobil. 
Причиною можуть бути завищені прогнози запасів – за деякими 
оцінками, наявного газу у 10 разів менше від того, що очікувалося 
ще рік тому. 

Основні ідеї, викладені у статті Туска, зводяться до таких 
положень [6]: 

1. Зависока ціна за російський газ та надмірна залежність від 
його поставок робить Європу вразливою та залежною.  

2. Треба виправити це монополістичне непорозуміння шляхом 
створення єдиного європейського органу, який буде уповнова-
жений купувати російський газ.  

3. Наступною метою має бути руйнування газової монополії 
Росії та відновлення ринкової конкуренції. Особливо автор 
наголошує на конче необхідній європейській єдності. 

4. Ключова пропозиція – створити енергетичний союз, який 
має повернути європейський проект до його витоків, а саме – до 
забезпечення чесності конкуренції та правил гри на ринку.  

5. Шість основних принципів, на яких має засновуватись енер-
гетичний союз – Європа має виробити механізм спільного обго-
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ворення енергетичних контрактів з РФ; мають бути посилені 
механізми, які гарантують єдність позицій країн-членів на той 
випадок, якщо поставки енергоносіїв знов опиняться під загрозою, 
як це сталося взимку 2009 року (тут ідеться про ресурси для збері-
гання та транспортування блакитного палива); ЄС має підтримувати 
будівництво енергетичної інфраструктури (сховища палива та 
газопроводи) в тих країнах, які найбільше залежні від поставок 
Газпрому, причому ці проекти мають бути профінансовані ЄС чи не 
на 75%; Європа має максимально ефективно використовувати наявні 
на її території родовища вуглеводнів (вугілля та сланцевий газ), 
зважаючи, звісно, на екологічні проблеми; має бути налагоджена 
співпраця із партнерами за межами ЄС – йдеться про США (через 
значні запаси сланцевого газу) та Австралія (через зростаючі обсяги 
торгівлі зрідженим газом). 

6. 2005 року ЄС разом із вісьмома сусідами створив Енер-
гетичне співтовариство, прагнучи поширити Європейський ринок на 
Схід. Цю діяльність варто продовжувати, маючи на меті забезпечити 
надійність поставок газу не лише для ЄС, а й для Європи в цілому.  

7. Насамкінець, Дональд Туск наголошує на ролі Польщі у 
цьому процесі. Країна інвестувала 2 млрд євро у розвиток власної 
системи газосховищ, будівництво газового термінала, сполучення 
власної газової інфраструктури із системами Чехії та Німеччини, а 
також у поступ відновлюваних джерел енергії.  

Власне, ідея створення провадження спільної енергетичної 
політики не є новою. З 2010 року її промотором були Жак Делор, 
колишній Президент Єврокомісії, та Єжи Бузек, тодішний президент 
Європарламенту. Так, на початку травня 2010 року Жак Делор 
презентував членам Європарламенту проект, розроблений власним 
аналітичним центром Notre Europe, який так і називався – ’Towards a 
European Energy Community’ [7]. Ідею тоді прогнозовано підтримав 
Бузек, який і до того виступав за «енергетичне співтовариство». Єжи 
Бузек тоді наголосив (і цей аргумент повторив нині Дональд Туск), 
що напередодні 60-ї річниці ЄС Європа має шукати натхнення та 
шляхів подальшого розвитку у Європейському об’єднанні вугілля та 
сталі, яке об’єднало Європу у 1950-х рр. та відіграло таку визна-
чальну роль в європейській історії. Також Єжи Бузек тоді наголосив, 
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що негативне сприйняття енергетичного співтовариства деякими 
країнами-членами ЄС не має стати нездоланною перепоною на 
шляху реалізації ідеї (так як це сталося із Шенгенською зоною чи 
зоною євро). Власне, в той час ідею Жака Делюра та Єжи Бузека 
зустріли досить прохолодно. Комісар з енергетики Гюнтер Еттінгер 
заявив тоді, що час покаже і за потреби можна буде завжди звер-
нутись до ідеї Жака Делора знову [8]. 

Слід наголосити, що проект Дональда Туска – швидше 
політична декларація, аніж реальний план дій. Проблема полягає 
не лише у недостатній мірі спільності інтересів країн-членів ЄС. 
Реальний баланс інтересів є дуже складною та багатошаровою 
структурою. Крім того, ЄС і так іде шляхом диверсифікації джерел 
вуглеводнів, а також зниження залежності від невідновлюваних 
джерел енергії загалом.  

Ініціатива польського прем’єра є однією зі спроб знайти відпо-
відь на виклики енергетичної залежності. Нещодавно оприлюднена 
енергетична стратегія ЄС становить більш комплексне бачення 
проблеми. 

 
Ключові положення нової енергетичної стратегії 

Нова стратегія енергетичної безпеки Європейського Союзу 
була опублікована 28 травня 2014 року. Основна увага в ній 
приділена поставкам газу, якому належала в імпорті 42% та 27% у 
структурі енергоспоживання [10]. Єврокомісія розраховує на 
збільшення поставок газу з альтернативних джерел, а також на 
розвиток інтерконнекторів.  

Перелік короткотермінових заходів, які мають допомогти ЄС 
опанувати потенційні перебої у постачаннях газу, зводиться до 
накопичення запасів у сховищах та створення планів екстреного 
скорочення сподівання на національному рівні. Пропонується 
також створення стратегічного резерву шляхом передачі частини 
підземних сховищ під управління ЄС або Міжнародного енерге-
тичного агентства.  

У документі також пропонувалося створити європейський енер-
гетичний союз. Промотором ідеї був прем’єр-міністр Польщі 
Дональд Туск. На першому етапі пропонувалося створити координа-
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ційний механізм, у рамках якого держави мали б змогу обгово-
рювати енергетичну політику загалом та окремі кроки (як, наприк-
лад, укладення масштабних контрактів із Газпромом). Готуючись до 
підписання угод із третіми сторонами, члени ЄС мають інформувати 
про деталі угод Єврокомісією та прислухатися до її рекомендацій.  

Отже, конкретні положення нової енергетичної стратегії ЄС є 
такі: 

1. У короткостроковій перспективі – вжиття заходів для 
пом’якшення можливих перебоїв із постачанням газу взимку. В 
першу чергу заходи будуть вжиті щодо тих країн, які найбільше 
залежні від поставок (Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, 
Фінляндія, Словаччина). 

2. У довгостроковій перспективі – нарощування поставок із 
Норвегії, Алжиру, налагодження «газових зв’язків» із Грецією, 
Кіпром, Ізраїлем. І хоча ці кроки є важливими, вони не зможуть 
повністю забезпечити потреби ЄС. 

3. Так само у довгостроковій перспективі планується будів-
ництво терміналів СРГ для імпорту газу з Катару чи США. 

4. Стратегічною є також ініціатива будівництва Південного 
газового коридору для транспортування газу з Каспійського моря. 
Гюнтер Еттінгер охарактеризував ідею Південного газового кори-
дору як ключову та життєво необхідну [11]. 2016 року може бути 
побудований газовий інтерконектор між Грецією та Болгарією, що 
дозволить останній отримати доступ до ринку СПГ. Це дозволить 
суттєво знизити залежність Болгарії, чи не найбільш вразливої з 
країн-членів ЄС, від постачань Газпрому вже до 2020 року. Станови-
ще ж решти країн завдяки Південному коридору може покращитися 
трохи пізніше. Втім, цей проект має низку застережень – залежність 
від майбутнього будівництва Трансанатолійського газогону, а також 
успішності розробки азербайджанського родовища «Шах Деніз ІІ», 
газ з якого має наповнити газогін. 

5. Так само стратегічною ініціативою є реформування євро-
пейської енергетичної інфраструктури, створення додаткових 
потужностей для транспортування та зберігання газу. Кінцевою 
метою таких кроків буде формування єдиного європейського 
газового ринку замість кількох десятків національних.  
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6. Уже традиційним у програмних енергетичних документів 
ЄС є пункт про підвищення питомої ваги альтернативних джерел 
енергії у загальному енергетичному споживанні. Нині до цього 
додається увага і до нетрадиційних джерел вуглеводнів, маючи на 
увазі сланцевий газ, хоча, як виявилося, запаси його в Європі не є 
аж такими великими [12]. 

 
Перспективи реалізації нової енергетичної стратегії та 

ініціативи Д. Туска 
Проте далеко не усі наведені вище ініціативи мали однакову 

підтримку. Наприклад, Великобританія проти ідеї створення 
енергетичного союзу та механізму колективного укладення угод із 
Газпромом, наголошуючи на необхідності дотримання ринкових 
умов. Енергетичні системи країн є надто різними, так само як і 
структура енергоспоживання. Зрештою, для реалізації заплано-
ваних кроків потрібен значний час. Отже, нова енергетична 
стратегія оголює усі сторони ЄС. 

Врешті, як погоджуються усі, найкращим способом зменшити 
енергетичну залежність від Росії є зменшення власне потреб у 
енергії, з одного боку, та – декарбонізація енергетики, з іншого.  

Слід зазначити, що пріоритет на декарбонізацію не є новиною. 
Це положення присутнє у всіх сценаріях розвитку енергетики ЄС 
(наприклад, у Дорожній карті ЄС до 2050 року – там частка вугілля 
має становити 9-11% [13]), а також і у фактичних кроках. Наприк-
лад, частка вугілля у первинному енергоспоживанні знизилась із 
27% у 1990 році до 16% у 2009 році. Натомість, виросла частка 
енергії, отриманої з альтернативних джерел (сонце та вітер) [14]. 

Нова енергетична стратегія не містить згадок про посилення 
енергетичної ефективності, і це є суттєвим її недоліком. Хоча 
Єврокомісія декларує необхідність прийняття більш жорстких 
норм підвищене енергоефективності до 2030 року, але Велико-
британія та ще деякі країни цьому опиратимуться. Крім того, є 
суттєві питання до успішності досягнення цілей із збільшення 
енергоефективності, які були задекларовані 2007 року.  

Також у документі зазначається, що поставлені цілі можуть 
бути досягнені лише, якщо відповідні кроки будуть зроблені без 
зайвого затягування. Але позиція тієї ж Великобританії залишає 
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мало надій на швидкість прийняття потрібних рішень. Королівство 
прагне відмежуватися від контролю за власною енергетичною 
політикою з боку ЄС, і це є серйозною проблемою для реалізації 
ідеї Дональда Туска щодо створення енергетичного союзу. Зміц-
нення позицій євроскептиків також не додає оптимізму щодо 
втілення ідеї енергетичного союзу в життя.  

Слід також пам’ятати про специфіку економічного розвитку 
кожної країни ЄС, адже саме це буде визначати їх позицію щодо 
енергетичної стратегії та енергетичного співтовариства. Наприклад, 
економіка Польщі потребує стимулів для досягнення середньоєвро-
пейського рівня. Для Німеччини, наприклад, підвищення енерго-
ефективності – це лише додатковий спосіб утримання економічного 
лідерства та підвищення ефективності економіки. Тому Польща 
більшою мірою потребує реалізації нових енергетичних ініціатив і 
так активно їх лобіює [15]. Порівняння позицій Польщі та Німеч-
чини зайвий раз унаочнює тектонічний розлам у ЄС між новими та 
старими членами, їх цілями, пріоритетами та можливостями.  

І це не єдиний конфлікт, який може стати на заваді реалізації 
поставлених енергетичних завдань. На поверхні лежить проблема – 
чи залишатиметься пріоритетним питання захисту довкілля та курс 
зменшення викидів в атмосферу. Більш фундаментальним є 
питання подальшого поступу ЄС – чи готові держави-члени посту-
питися ще частиною власного суверенітету в сфері гарантування 
енергетичної безпеки. Адже реалізація поставлених завдань не 
може здійснюватися доти, доки реалізуються 27 різних енерге-
тичних стратегій. Реалізація попередніх ініціатив (наприклад, у 
сфері поступу відновлюваної енергетики) якраз і пала жертвою 
різноманітності національних пріоритетів та енергетичних стра-
тегій. Врешті, усі ініціативи так чи інакше входять у суперечність 
із 194-ю статтею Договору про функціонування ЄС, яка визначає 
суверенне право кожної держави-члена ЄС на самостійне вирішен-
ня питань енергетичної безпеки та структури енергоспоживання. 
Поки мало бажаючих відмовитися від цього права.  

Насамкінець зауважимо, що ініціатива Дональда Туска щодо 
створення енергетичного співтовариства, яка знайшла відображен-
ня у новій енергетичній стратегії ЄС, та інші положення стратегії, є 
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спробою дати адекватну відповідь на виклик енергетичної 
залежності ЄС. З іншого боку, реалізація поставлений завдань 
ставить перед ЄС та низкою його членів нові питання, відповіді на 
які можуть мати більш далекосяжні наслідки, аніж скорочення 
споживання газу, наприклад.  
 
_______________________________ 
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ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ  
В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЇ АГРЕСІЇ 

 
Тетяна Гранчак 

  

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМИ 
ПОТОКАМИ В КОНТЕКСТІ ВИНИКНЕННЯ  

І ВРЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ 
 

У статті аналізується інформаційно-комунікаційний компо-
нент у виникненні і розв’язанні конфліктів у перехідних суспільствах, 
розглядаються «маніпулятивний» і «продуктивний» підходи до 
управління інформаційно-комунікативними потоками. На прикладі 
Росії розкривається специфіка використання інформаційних маніпу-
лятивних технологій з метою реалізації інформаційних впливів на 
інфопростір інших держав. Обґрунтовується доцільність застосува-
ння продуктивного підходу як інструменту сприяння стабільному 
розвитку суспільства та запобіганню і розв’язанню конфліктів. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні потоки, управлін-
ня інформацією, інформаційні впливи, конфлікт, Донбас, Росія, 
інформаційні маніпуляції. 

Tetiana Granchak. Managing information and communication 
flows in the context of the emergence and resolution of conflicts in 
transitional societies. The article analyzes the information and 
communication component in the emergence and resolution of conflicts 
in transitional societies, deals with «manipulative» and «productive» 
approach to managing information and communication flows, on an 
example of Russia shows the specifics of the use of information 
technology to manipulation of the information in the impact on the 
information space of other states, grounds the expediency of using the 
productive approach as a tool to promote sustainable development of 
society and the prevention and resolution of conflicts.  

Key words: information and communication flows, information 
management, information impacts, conflict, Donbas, Russia, informa-
tion manipulation. 

 

Сьогоднішній конфлікт на Донбасі можна кваліфікувати як 
конфлікт цінностей та конфлікт ідентичностей. В латентному вигля-
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ді цей конфлікт був наявний в Україні весь період її незалежного 
існування. Утім, його перехід в активну фазу і подальша ескалація 
пов’язані із зовнішнім чинником – агресивною політикою Росії, яка, 
за визначенням багатьох політиків і політологів, веде в Україні 
гібридну війну, успішно використовуючи поряд із військовою 
зброєю інформаційну. Отже, інформаційно-комунікаційний компо-
нент нинішнього збройного конфлікту на Донбасі варто розглядати 
саме з позиції виробленого Росією і нав’язаного нашому суспільству 
дискурсу. Готовність до сприйняття цього дискурсу як самими 
росіянами, так і частиною українського суспільства, у першу чергу 
«російськомовним населенням Донбасу», невміння і небажання 
громадськості критично осмислювати продуковану і поширювану 
авторитетними інформаційними інституціями інформацію, відсут-
ність, так би мовити, інформаційного імунітету заклали інфор-
маційні підвалини для розгортання на Донбасі збройного конфлікту.  

Посилення ролі інформаційних впливів у процесі військового 
протистояння прогнозувалося раніше. Зокрема, за концепцією пол-
ковника Є. Месснера1, у перспективі війни відбуватимуться не за 
нові території і ресурси, а за «душі народів», і будуть це «заколотні 
війни», в яких стратегічними об’єктами стають «душа ворожої 
армії, душа ворожого народу» [1].  

З огляду на важливу роль, яку в гібридній війні відіграє 
інформаційний компонент, актуалізуються питання дослідження 
процесу управління інформаційно-комунікаційними потоками. В 
цьому процесі можна виокремити два підходи – «маніпулятивний» 
і «продуктивний». За першим, управління інформацією полягає, 
наприклад, в недопуску в інформаційний простір небажаної інфор-
мації, применшенні значущості події, передуванні викладу мате-
ріалу автономних оцінок, які впливають на формування ставлення 
громадськості до новини, тощо. 

У рамках продуктивного підходу серед найважливіших завдань, 
які має вирішити управління інформаційно-комунікаційними пото-
ками, слід відзначити перелічені М. Грачовим: по-перше, виявлення 

                                                 
1Довідково: Є. Месснер (1891–1974) – раніше начальник штабу Лавра Корні-

лова і барона Петра Врангеля, згодом – викладач Вищих Військово-наукових 
курсів у Белграді, військовий теоретик. 
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інформаційних масивів і потоків, необхідних для ефективного полі-
тичного управління суспільством; по-друге, збір і обробку даних, 
запитаних для прийняття політичних рішень і оцінки їх наслідків; 
по-третє, зберігання інформації, організацію її поширення, а також 
контроль за інформаційною діяльністю в суспільстві, що передба-
чає, зокрема, виявлення перешкод для проходження достовірних або 
необхідних відомостей [2, c. 115].  

У контексті конфліктології використання першого підходу 
впливає на формування так званої передконфліктної ситуації і ство-
рення умов для переходу конфлікту з латентної у відкриту фазу, 
ескалації конфлікту. Використання другого сприяє запобіганню 
конфлікту або його розвитку в позитивному напрямі і підході, врешті, 
врегулюванню і розв’язанню. Застосування «маніпулятивного» під-
ходу у врегулюванні конфлікту небезпечне тим, що не усуває однієї з 
інформаційних причин конфліктної ситуації – некритичного 
осмислення реципієнтом отриманої інформації, – а отже, залишає 
інформаційні умови для повторення конфліктного сценарію або ж для 
формування нового конфлікту. Водночас, слідом за Н. Сляднєвою, 
зауважимо, що підвищенню рівня соціальної керованості сприятиме 
якісно інший рівень інтелектуалізації інформаційного простору, який 
необхідний для сталого розвитку суспільства та нейтралізації інфор-
маційно-дестабілізуючих його чинників. Інтелектуалізація інформа-
ційної інфраструктури має забезпечувати вдосконалення системи 
виробництва й забезпечення державних інституцій змістовною 
інформацією, що максимально відповідає завданню формування та 
прийняття управлінських рішень [3].  

Для перехідних суспільств необхідність застосування продук-
тивного підходу зумовлена потребою формування громадянського 
суспільства як контролюючого державу інституту, що вимагає 
відповідних якостей громадян, зокрема, підвищення їх інформа-
ційної культури і здатності до сприйняття інтелектуального 
інформаційного продукту.  

Водночас, в умовах перехідних суспільств, зважаючи на спе-
цифіку їхнього розвитку, є спокуса застосування саме маніпуля-
тивного підходу до управління інформацією як більш природного 
для інформаційних інституцій (які очікують оцінки влади і потім 
транслюють їх) і для громадян, які не звикли користуватися 
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кількома джерелами інформації і не мають навичок її критичного 
осмислення.  

За ступенем впливовості та рівнем охоплення аудиторії до 
авангарду в інформаційному протиборстві слід віднести засоби 
масової інформації (ЗМІ) і соціальні медіа. Проблема використання 
ЗМІ з метою інформаційного впливу на громадську думку є дос-
татньо розробленою. Менш дослідженим є питання використання 
інструментарію соціальних медіа. Причому, в той час як у західних 
дослідженнях увага приділяється розкриттю можливостей інстру-
ментарію соцмереж для самореалізації особистості та розвитку 
громадянського суспільства, в російських наукових розвідках 
переважає інша мета – визначення механізму використання суб’єк-
том управління потенціалу соціальних медіа для впливу на 
громадську думку 1.  

Низка російських ЗМІ ще у 2012 р. повідомляла про розробку 
Службою зовнішньої розвідки (СЗР) Росії нових методик моніто-
рингу блогосфери з метою формування громадської думки в 
соціальних мережах. Ішлося про розробку програми для «дос-
лідження процесів формування співтовариств інтернет-центрів, 
поширення інформації у соціальних мережах» та «визначення 
факторів, що впливають на популярність і поширеність відомостей» 
(шифр «Диспут»), «дослідження методів негласного управління в 
Інтернеті» (шифр «Монітор-3») та проведення науково-дослідної 
роботи з розробки «засобів просування спеціальної інформації в 
соціальних мережах» (шифр «Шторм-12»). 
                                                 

1 Див.: Зуев А. С.Модели управления мнениями агентов в социальных сетях /  
А. С. Зуев, Д. Н. Федянин // Проблемы управления. – 2011. – № 2 – С. 37–45; 
Крикунов А. Формирование общественного мнения через социальные сети как 
способ влияния на политические решения [Електронний ресурс] / А. Крикунов, 
Д. Литвинов // Центр анализа террористических угроз. – 2012. – 27.08 – Режим 
доступу: http://www.catu.su/analytics/358-formirovanie-obwestvennogo-mnenija-cherez-
socialnye-seti-kak-sposob-vlijanija-na-politicheskie-reshenija; Губанов Д. Анализ 
социальных медиа [Електронний ресурс] / Губанов Д.. – Режим доступу: 
https://www.hse.ru/data/2013/04/19/1297642385/Анализ%20социальных%20сетей% 20 
%28HSE%29.pdf.; Губанов Д. А. Социальные сети: модели информационного 
влияния, управления и противоборства [Електронний ресурс] / Д. А. Губанов,  
Д. А. Новиков, А. Г. Чхартишвили / Под. ред. чл.-кор. РАН Д. А. Новикова. – М.: 
Издательство физико-математической литературы, 2010. – 228 с.  
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Практичне впровадження таких і аналогічних їм методик 
спричинило появу таких явищ, як боти й тролі 1, на активізацію 
яких у контексті українсько-російського протистояння звернула 
увагу низка зарубіжних видань 2.  

Подібні дослідження цілком відповідають ухваленій у 2000 р. 
в Росії Доктрині інформаційної безпеки, що стала, по суті, 
програмою з відновлення пропаганди. Як зазначає автор статті 
«“Зелені чоловічки”інтернет-простору» О. Панфілов [4], державна 
пропаганда стала активно інтегруватися в інтернет-простір за 
фінансової підтримки влади. Створювалися відповідні сайти для 
впливу на інфопростір інших держав (як-от «Україна.ру», 
«Українська газета», ukr.ru), формувалися бригади спеціально 
підібраних коментаторів, блогерів, журналістів, які, у разі потреби, 
активно обговорювали актуальні теми, поширюючи потрібні ідеї 
(наприклад, федералізації України, Новоросії) та інфікуючи 
інформаційний простір спеціально створеними політичними 
пейоративними неологізмами, як-от «майдауни», «бандерлоги», 
«хохлобандерівці» тощо.  

Не заперечуючи в цілому окреслених можливостей для впливу 
через соціальні медіа на формування суспільної думки, водночас, 
зауважимо, що процес управління не повинен зводитися до інфор-
маційних впливів на позиції громадян. Такий підхід є ефективним 
лише в короткостроковій перспективі, адже не забезпечує 
необхідних адаптаційних процесів у системі управління і, отже, не 
убезпечує від виникнення конфліктів, а утримує їх у латентній фазі 
і/або переносить в іншу площину (наприклад, з внутрішньо- на 
зовнішньополітичний рівень). Інакше кажучи, змінюється не 
реальність, а наше уявлення про неї. В основі визначення цілей 

                                                 
1 Довідково: ро́бот, або бот, а також інтернет-бот, www-бот і т. п. (англ. bot, 

скор. від чеського robot) – спеціальна програма, що виконує автоматично і/або за 
заданим розкладом якісь дії через ті самі інтерфейси, що і звичайний користувач. 

Довідково: тролінг, рідше троління – під час спілкування через комп'ютерну 
мережу – нагнітання учасником спілкування («тролем») гніву, конфлікту шляхом 
прихованого або явного задирання, приниження, образи іншого учасника або 
учасників, часто з порушенням правил сайту і, іноді неусвідомлено для самого 
«троля» , етики мережевої взаємодії. 

2 «TheGuardian», «DieWelt», «Rzeczpospolita», «WashingtonPost», «Guardian», 
«Rzeczpospolita» та ін. 



0  

 232 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 6(74) 

управління має бути з’ясування суспільних потреб, для чого вико-
ристовується механізм зворотного зв’язку, іншим призначенням 
якого є оцінка ефективності управлінських дій. Саме з цих позицій 
варто розглядати можливості застосування технологій соціальних 
медіа в управлінні інформаційно-комунікаційними процесами та 
запобіганні конфліктам. 

Не беручи під сумнів впливовість ЗМІ та соціальних медіа, 
зауважимо, що успіх проваджуваних ними інформаційних кампа-
ній посилює наявність відповідного ідеологічного, концептуаль-
ного та іншого підґрунтя, зокрема, у вигляді публікації художньої 
та науково-популярної літератури певної спрямованості, адапта-
ції під завдання інформаційної війни системи і змісту освіти, їх 
підкріплення відповідною концептуальною базою і просуванням 
відповідного концепту свідомості. Формування такого бекграун-
ду свідчить про підготовку/наближення зацікавленого суб’єкта до 
відкритої фази конфлікту. Збереження цього бекграунду по 
завершенні активної фази конфлікту свідчить про імовірність 
нової ескалації протистояння. 

У зв’язку з цим показово, що російським видавництвом 
«Ексмо» 2014 року видано серію антиукраїнських книг у жанрі 
фантастики1. Раніше, 2009 року, в Росії вийшли друком книги, в 
яких описується крах незалежності України, розкол країни або 
українсько-російська війна. Зокрема, Г. Савицький, автор книги 
«Поле бою – Україна. Зламаний тризуб», пише про те, як «пома-
ранчеві» нацисти (тут і далі виділено автором) розв’язують в 
Україні громадянську війну: «За допомогою «миротворчого 
контингенту» НАТО, під прикриттям американської авіації та 
бронетехніки західноукраїнські карателі … починають винищува-
ти російськомовне населення, стираючи з лиця землі цілі міста» [5]. 
З огляду на нинішні події показовими є назви підрозділів: 
«Донбаський фронт», «Прошу звільнити за власним бажанням з 

                                                 
1 Максим Калашников «Независимая Украина. Крах проекта»; Георгий 

Савицкий «Поле боя – Украина. Сломанный трезубец»; Георгий Савицкий 
«Украина в крови»; Георгий Савицкий «Поле боя – Севастополь»; Федор Березин 
«Война 2010. Украинский фронт»; Федор Березин «Украинский фронт. Красные 
звезды над Майданом»; Федор Березин «Украинский ад»; Александр Север 
«Русско-украинские войны»; Глеб Бобров «Украина в огне». 
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рядів Збройних сил…», «Добровольці» тощо [5], «Чи зможемо ми 
зав’язати на себе весь Донбас?», «Чому не вийде “Європи в 
Україні” і про те, як укри свій шанс втратили» [6]. Як бачимо, 
закладений у книгах дискурс цього року був актуалізований у 
загальноросійському масштабі і інтегрований в інформаційний 
простір України.  

Щодо освіти, то симптоматичними є повернення в школах РФ 
політінформацій та формування класів військово-патріотичного 
виховання. Окремий аспект – зміст навчальних курсів. Зокрема, 
програмою «Російська та загальна історія» для 5-х – 9-х класів 
загальноосвітньої школи в рамках розгляду теми «У витоків росій-
ської державності» (6-х кл.) було передбачено вивчення історії міст-
держав Північного Причорномор’я, Скіфського царства та ін. як 
перших вогнищ цивілізації під час заселення території Росії.  

Такий підхід підкріплюється відповідною науковою базою. 
Так, колекція Президентської бібліотеки імені Єльцина «Територія 
Росії» матеріали про територію не тільки сучасної Росії, але і 
сусідніх країн, які коли-небудь входили разом із Росією в одну 
державу як в рамках Російської імперії до 1917 р., так і за радян-
ських часів, представляє в рубриці «Територія Росії в цілому» [7]. 
При цьому переважна більшість представлених матеріалів нале-
жить до дореволюційного періоду, а отже, відображає найбільшу 
площу держави за часи її існування. Лише 9 із 45 документів 
підрозділу стосуються післяреволюційного періоду, з них 5 ство-
рені після 2000 року і мали б, за логікою, відображати нинішній 
стан речей. З цих п’яти чотири – цикл науково-популярних фільмів 
у чотирьох частинах «Русская карта», про спрямованість яких 
свідчить епізод першого з них, в якому, розповідаючи про підпи-
сання в Білорусі «Біловезької угоди», автор фільму констатує: 
«Отак одразу відбулася подія, яку можна порівняти з природною 
катастрофою, але яка за своїми наслідками виявилася куди 
страшнішою» [8].  

Сама назва колекції – «Територія Росії» – в її сьогоднішньому 
формулюванні констатує, що всі території, матеріали стосовно яких 
вміщені в колекції, можуть трактуватись як територія Росії. 
Фактично, можна говорити про використання Бібліотекою техноло-
гій маніпулювання в інформаційному відображенні теми рубрики. 
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Такий комплексний підхід в управлінні інформаційно-
комунікаційними процесами призводить до домінування дискурсу, 
перебування в якому комфортне для соціуму і сприяє його консолі-
дації на ґрунті спільних ідейно-ціннісних установок. Фактично, ми 
маємо справу з пропагандистським типом політичної комунікації, 
який передбачає жорсткі засоби інформаційного впливу на свідо-
мість людей.  

Утім, такий підхід ефективний в короткостроковій перспек-
тиві. Наслідком його застосування стає підвищення конфліктності 
у суспільстві1, коли прояв позиції, яка йшла би врозріз з офіційно 
визнаною правильною, стає некомфортним, а інколи навіть небез-
печним, і набуває ознак неформальної комунікації, яку складно 
проконтролювати і яка внаслідок «прихованих» форм не забезпе-
чує зворотний зв’язок у системі управління. По суті, вивчаючи 
суспільну думку, влада, у підсумку, отримує «відлуння» продуко-
ваних нею самою ідеологем, при тому що суспільство має цілком 
реальні потреби і проблеми, ігнорування яких, врешті-решт, 
небезпечне конфліктами.  

У перспективі застосування пропагандистського типу полі-
тичної комунікації призводить, з одного боку, до самозаспокоєння 
влади (всі мають сприймати те, що пропонує офіційна пропаганда, 
немає потреби вступати у дискусію, переконувати), а з іншого – в 
надрах суспільства поступово формуються альтернативні погляди, 
оцінки, цінності, які набувають відкритості лише після їх поши-
рення і міцного закріплення в суспільній свідомості, коли влада 
вже фактично втрачає можливості що-небудь змінити і зберегти 
статус-кво. За допомогою системи неформальної політичної кому-
нікації готується інформаційно-ідеологічне підґрунтя для руйнації 
існуючого режиму або його м’якої трансформації у бік демократії. 

                                                 
1 Довідково: показові приклади – розстріл російським учнем вчителя і 

поліцейського в одній з московських шкіл у лютому 2014 р. і реакція соцмереж на 
новину: розстріляти його самого або розстріляти його батьків; агресивність 
поведінки під час масових акцій; з липня по вересень 2014 р. випадки побиття 
депутата Псковської облради, головного редактора і видавця газети «Псковская 
губерния» Л. Шлосберга; напади на шеф-продюсера і ведучу телеканалу «Дождь» 
К. Батанову, головного редактора газети «Дербентские известия» М. Ханма-
гомедова, головного редактора газети «Аршан» А. Зарубіна; пресинг на відомого 
співака А. Макаровича та ін. 
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Таким чином, вибір на користь використання пропагандистського 
типу політичної комунікації закладає інформаційно-комунікаційне 
підґрунтя для внутрішньо системного конфлікту. 

Водночас влада як центр прийняття рішень не отримує у 
підсумку необхідної для прийняття рішень інформації і починає 
продукувати хибні рішення, за якими так само наступають хибні 
дії, які проявляються як в ускладненні процесу адаптації системи 
до зовнішнього оточення (що виражається у конфліктах системи з 
оточенням), так і в загостренні внутрішньо системного конфлікту, 
наслідком чого стає зміна режиму або навіть руйнація системи.  

З викладеного випливають три висновки. Перший стосується 
відповідальності окремих інституцій щодо поширення і підтримки 
офіційного дискурсу, який суперечить науковій істині. Адже у 
випадку руйнації системи її елементи – самі інституції – також 
руйнуватимуться.  

Другий – вироблення дієвих міжнародних інструментів гаран-
тування безпеки інформаційного простору.  

Третій стосується необхідності підвищення рівня інфор-
маційної культури суспільства, що в перспективі має створити 
умови для ефективного застосування продуктивного підходу в 
управлінні інформаційно-комунікативними потоками і, як наслі-
док, сприяти мінімізації загроз конфліктів. 
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СТРАТЕГІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОРИВУ: 
УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Статтю присвячено основним компонентам ефективної 

інформаційної стратегії України в сучасних умовах. Аналізуються 
основні етапи інформаційної роботи, виділяються ключові аспекти, 
на яких має зосередитися влада задля побудови сильної держави та 
розвитку основних цінностей українського суспільства. Пропо-
нується авторський підхід до виявлення та поширення найефектив-
ніших механізмів існування та розвитку Української держави і 
суспільства в умовах наявної концептуальної війни.  

Ключові слова: інформаційна стратегія, політична комуні-
кація, засоби масової інформації, концептуальна війна  

Vladyslav Kovalevskyi. Strategy of Information Breakthrough: 
Ukrainian Realities and Prospects. The article is devoted to the basic 
components of an effective information strategy of Ukraine in modern 
conditions. The basic stages of information are highlighted key areas on 
which to concentrate power in order to build a strong state and its core 
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values of Ukrainian society. The author proposes an approach to 
identifying and disseminating the most effective mechanisms for the 
existence and development of the Ukrainian state and society in the 
existing conceptual war. 

Key words: information strategy, political communication, media, 
conceptual war 

 
Реалії сучасного політичного процесу визначаються великою 

кількістю чинників. Більшість з цих чинників є штучними, але 
саме вони значно ускладнюють опис, пояснення, оцінку та 
прогнозування того, що відбувається. Дослідження, яке виконане 
за чіткими та жорсткими методологічними правилами, також 
ускладнюється постійною рефлексією науковців, експертів та 
аналітиків стосовно ситуації, яка відбувається у нашій країні, 
особливо на Півдні та Сході. Тим не менше, неупереджений аналіз 
здатен не тільки виявити наявні ключові аспекти інформаційної 
роботи, що ведеться на терені нашої держави, але й приховані 
смисли, які реалізуються через різних суб’єктів та інститути.  

Автор має багато напрацювань і вже значною мірою фор-
малізованих (для автоматизованої обробки) спостережень за 
інформаційним простором нашої країни [1], що є особливо цікавим 
у контексті наявної концептуальної війни, до чого ми ще 
неодноразово будемо повертатися далі. У методологічному плані 
автор спирається на розробки Н.Лумана, Ж.Бодрійяра, М.Мак-
люена, окремі думки й положення яких присутні у роботі. Також 
варто зауважити, що багато українських авторів сьогодні звер-
таються до цієї теми, але запропонований підхід є авторським та 
викладається у відкритому доступі у системному вигляді вперше.  

Одразу наголосимо, що це вкрай важлива сфера, яка є тлом 
сучасного інформаційного суспільства. І сьогодні завдяки 
комп’ютеру дослідники дістали змогу обробляти велику кількість 
даних. Тобто ми можемо виявляти тренди і тенденції, «просувати» 
політиків чи ідеї, прогнозувати наслідки тих чи інших дій та їх 
інтерпретацій. Але це окреме питання, тож в умовах щільного 
політичного часу та викликів для сучасної Української держави 
зосередимося на ключових аспектах саме інформаційного прориву, 
основних принципах нової інформаційної стратегії України, на 
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тому, що роль консультантів та менеджерів завжди виконували в 
світі або профільні відомства, або спеціалізовані фірми, на тому, в 
чому унікальна конкурентна перевага нашої країни сьогодні 
відсутня, на тому, що було майже повністю програно в світлі подій 
2014 року в нашій державі. Зрештою, на тому, чим має опікуватися 
ефективна держава в сучасному інформаційному світі.  

Одразу наголосимо, що ця стаття готувалася як експертна 
доповідь і була виголошена у березні 2014 року. Це результат 
досліджень за жорсткою методологією для спеціалізованої ауди-
торії. Цим зумовлюється той факт, що стаття позбавлена ідеоло-
гічних викладок чи непідтверджених інтерпретацій.  

Отже, перш ніж перейти до елементів проривної стратегії, 
зафіксуємо наявний стан речей, що вже дасть змогу зрозуміти 
окремі «слабкі сторони» та недоліки системи, що склалася. Перше, 
що впадає у вічі, це тенденція зростання питомої ваги новин в 
інформаційному просторі по всіх типах джерел (Інтернет, ТБ, 
друковані ЗМІ, радіо) та рівнях (загальнодержавному та локальних). 
Але «новина» відтепер втрачає свій категоріальний зміст і виконує 
лише кількісну функцію. Що це означає? Кількість повідомлень 
зростає і, вочевидь, така тенденція триватиме, оскільки вона стає 
запитаною споживачем інформації, який намагається зрозуміти, що 
відбувається. Але це достатньо об’єктивна тенденція, оскільки 
пов’язана з механізмами функціонування засобів масової інформації 
та комунікації, де важливими є претензії на оригінальність, стислі 
терміни, залучені споживачі, отримані прибутки. Тут більше цікаво 
інше – відсутність певної генеральної інформаційної лінії, тобто 
розмитість основних повідомлень («меседжів»), які доносяться до 
кінцевого споживача. Одразу відкидаючи можливі кліше на кшталт 
«ЗМІ мають бути об’єктивними», наголосимо, що виходимо з більш 
прагматичного підходу, де ЗМІ та ЗМК виконують інструментальні 
функції стосовно мети, яка має бути чітко сформульована. Окремі 
пояснення такої позиції ще згадуватимуться далі, але головне те, що 
сьогодні ми опинилися у самому епіцентрі такого феномену, як 
«війна інтерпретацій». Якщо є мета (наприклад, побудова країни з 
європейськими цінностями чи ще конкретніша – збереження 
країни), ЗМІ мають працювати в єдиній системі досягнення цілі. 
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Інакше, одного разу виявиться, що ми є об’єктом у політиці іншого 
ґатунку, геополітиці тощо.  

І що в цьому контексті показало інформаційне протистояння 
кінця лютого – початку березня 2014 року? Насправді ключових 
аспектів дуже багато (більше 10-ти), але наразі звернемо увагу на те, 
що український інформаційний простір виявився зовсім не захи-
щений і повністю залежний від «гейт-кіперів» та, як це не прикро, 
від непрофесіоналізму значної частини вітчизняних журналістів. 
Постійне збільшення кількості новин, нарощування їхньої аудиторії 
та зміст, який має всі ознаки маніпулятивності, зрештою, мають 
призвести до панування тривоги у суспільстві навіть тоді, коли 
підстав для тривоги вже не буде. Але реальні підстави в інформа-
ційному світі вже й не важливі, оскільки можна цілком погодитися з 
М.Маклюеном [2], що сучасні медіа вже не є посередником між 
різними реальностями чи одним проявом реальності та іншим. 
Фактично, вони є окремою реальністю, в якій живуть усе більше і 
більше людей. Це, за М.Маклюеном, ера симуляції, де сам медіум 
стає повідомленням і таким способом впливає на дійсність, 
змінюючи її, певним чином «підганяючи» під окремі, часто 
приховані та нетривіальні, можливо, геополітичні, цілі.  

Підтвердженням творення такої реальності в Україні є дані 
контент-аналізу за окремі проміжки часу, які проводить автор. 
Така тенденція вже чітко проявляється на проміжках часу від 
одного до двох тижнів, що також можна пояснити чіткою роботою 
інформаційної моделі впливу, згідно з якою повідомлення через 
класичні засоби масової інформації охоплює максимально 
можливу аудиторію саме за цей час. Звісно, треба зазначити, що 
цей показник значно зменшується в епоху високошвидкісного 
Інтернету та, головне, наявному фокусі уваги на таких новинах. 
Але, з погляду аналітики, це додатковий аргумент на користь 
керованого інформаційного вторгнення за класичними моделями.  

Так, наприклад, за тиждень (17–23 березня 2014 р.) було 
зафіксовано понад 13 332 умовно оригінальні новини політичної 
спрямованості. «Умовно оригінальні», оскільки для встановлення 
достатньо жорсткої автентичності текстів потрібно провести аналіз 
на кшталт програмного забезпечення, що займається пошуком 
«плагіату». Це реальне завдання, проте на великих обсягах 
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інформації воно впирається у технічну складову, оскільки для його 
реалізації потрібні значні програмно-апаратні потужності. Але для 
запропонованого дослідження вистачить автоматизованого порів-
няння текстів задля вилучення новин з цілком однаковим змістом. 
Основні теми медіа-простору нашої країни зазначеного тижня 
представлені на схемі, що подана нижче (див. Рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Головні події та персони тижня 
 
Як видно, найбільш популярними темами інформаційного 

простору України були: приєднання Криму до Російської Феде-
рації та підписання політичної частини Угоди про асоціацію з ЄС. 
З погляду інституційного зрізу, найбільш популярною організа-
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цією цього тижня була Верховна Рада, з якою тісно пов’язані 
постаті А.Яценюка (Прем’єр-міністр) та, набагато менше, Ю.Тимо-
шенко. Іншими великими темами інформаційного простору були 
питання діяльності «Правого сектору», мітинги проросійського та 
проукраїнського характеру на Сході країни, що чітко корелюються 
з темою приєднання Криму до Росії, початок процедури виходу 
України зі СНД тощо.  

Семантичний аналіз найбільш популярних тем дозволяє 
виділити основні категорії, які використовувалися у зазначених 
текстах і, можливо, визначити міру їхнього впливу на споживачів 
новин. Найбільший ступінь напруженості текстів пов’язаний з 
новинами про мітинги. Основними сигнальними категоріями цих 
текстів були: «протест», «мітинг», «протестувальники», «окупа-
ція», «агресія», «провокації», «сепаратисти», «фашизм», «бойкот», 
«санкція». Цікаво, що рейтинг згадуваності категорії «санкція» 
показує в цей час найбільшу динаміку і має чітку тенденцію до 
подальшого зростання. Категорії дії, тобто маркери, що потенційно 
можуть впливати на поведінку, які найбільше представлені у 
новинному дискурсі України, здебільшого нейтральні та мають 
більше інформативний характер («повідомляти», «сказати», «за-
являти» тощо). В той же час, досить значний масив текстів містить 
такі дієслівні форми, як: «визнавати», «передавати», «робити», 
«бути». Висока щільність використання таких форм у цей час 
пов’язана, скоріше за все, з активізацією політики Російської 
Федерації на визнання приєднання Криму до неї.  

Варто зазначити, що високий ступінь агресивності в багатьох 
текстах новин сам по собі може не мати жодних спонукальних 
мотивів. Його небезпека полягає в іншому, оскільки інформаційна 
модель впливу є багатоступеневою. Класична формула, ознаки якої 
проявляються і в аналізованих текстах, говорить про взаємозв’язок 
та взаємоперетікання таких феноменів, як: «агресія», «страх» і 
«тривога». Це означає, що навіть якщо кількісна перевантаженість 
новинами призведе, зрештою, до політичної апатії у більшості 
населення України, то відчуття тривоги залишиться, якщо не буде 
певних санаційних чи контрзаходів. Питання підвищеної 
тривожності у суспільстві досліджує психологія, але з політичного 
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погляду такий стан характеризується великим простором для 
можливих маніпуляцій чи може бути використаний для 
виправдання окремих дій з боку різних суб’єктів та змінення в 
аудиторії поглядів на те, що відбувається. В таких умовах, 
фактично, формується такий феномен, як «інформаційна контузія», 
коли перевантаженість інформацією створює в індивіда ефект 
розгубленості та повного нерозуміння того, що відбувається, і, як 
наслідок, це веде до неспроможності критичного осмислення 
повідомлень ЗМІ та ЗМК й неможливості прийняття адекватних 
рішень чи висновків.  

Цілком очевидно, що нині триває концептуальна війна. Тобто 
війна смислів, війна інтерпретацій у широкому значенні. Автор 
навмисно використовує категорію «смисл», а не «зміст», оскільки 
перша підкреслює певні ціннісні аспекти, в той час як друга – 
більше інформаційні. Війна інтерпретацій відбувається здебільшого 
на екранах комп’ютерів та телевізорів, шпальтах друкованої преси, 
динаміках радіо, її головний феномен полягає у тому, що ця війна 
зумовлена фактичною відсутністю реципієнтів безпосередньо у вирі 
подій, але вони потенційно здатні («готові») до сприйняття інфор-
мації, яка сформована за певними правилами. Часто за такими 
правилами стоять інші цілі, які неможливо осягнути на цьому рівні 
аналізу. І для їх розуміння та пояснення необхідно, як зазначалося 
раніше, підніматися на рівень геополітики та реалізації міжнародно-
корпоративних інтересів.  

Основа концептуальної війни – створення положень, які 
можуть бути по-різному інтерпретовані. За аналогією з триодич-
ною природою знаку – це відбувається в рамках трикутника: 
«повідомлення – зміст – інтерпретація». Насправді, нічого 
погано тут нема. З погляду прагматики та ефективності, так 
звана «правильна інтерпретація» потрібна для легітимації влади. 
Критерії цієї «правильності» визначаються стратегією розвитку 
держави. І це завжди було в історії становлення багатьох вели-
ких держав світу.  

Наразі не будемо торкатися історичних аспектів, у цілому 
вони зрозумілі. Але, з погляду предмета нашого дослідження, з 
розуміння концептуальної війни випливає перша ситуація, яка 
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потребує вирішення. В нашій державі відсутня чітка та зрозуміла 
стратегія розвитку. В свою чергу, інформаційна стратегія залежить 
від стану в реальній політиці та економіці. Інакше – піар, який 
базується на події, замінюється пропагандою, яка апріорі є відір-
ваною від реального життя.  

Якщо йти далі в межах розробки стратегії, то потрібно 
визначити складові іміджу України (міжнародний, внутрішній, 
російський, соціальний, політичний), а також визначити унікальні 
конкурентні переваги (УКП). Після цього ці складові «розшивати-
муться» в інформаційній сфері у відповідні меседжі, тобто основні 
смисли, які ми хочемо донести до споживача інформації – від 
громадянина України до громадян інших країн чи представників 
міжнародних організацій. Головною умовою ефективності цього 
процесу має бути узгодженість таких повідомлень по всіх каналах 
комунікації.  

У гіпертрофованому вигляді положення про узгодженість 
смислів та повідомлень впливає на основні принципи інформа-
ційного простору – або його повна відкритість, або цензура у 
чистому вигляді. Для держави, яка сповідує цінності свободи та 
демократії, має бути певний баланс між цими складовими, але на 
етапі становлення цієї держави коливання у той чи інший бік є 
закономірними. Повна відкритість простору можлива за умови 
сталої політичної культури та міцних політичних традицій. Маємо 
визнати, що в Україні цього немає. Але це не привід для песимізму, 
оскільки, якщо перевести це на технологічну мову, інформаційний 
простір на цьому етапі варто регулювати. Правила такої регуляції 
розроблені й застосовуються у всьому світі, питання тільки у 
балансі, як уже зазначалося. Україна має регулювати цей простір з 
погляду стратегії розвитку нашої держави. Можливе запитання – «а 
судді хто?» – вирішується шляхом запровадження чітких та 
жорстких критеріїв до матеріалів, що поширюються. Суб’єктами 
регулювання (а тут варто використати наявний міжнародний досвід) 
є органи держбезпеки, внутрішніх справ та громадськість через 
багаторівневу систему ручної фільтрації та оцінок.  

Якщо заглиблюватися далі у питання стратегічного розвитку, 
одним з основних елементів стратегії, який одночасно не тотож-
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ний їй, є план-графік. Отже, коли буде визначений суб’єкт, який 
відповідатиме за розробку такої стратегії (це може бути осо-
бистість або якийсь міжвідомчий орган чи координаційний 
центр), мають бути встановлені чіткі терміни реалізації нашої 
стратегії, визначені, за якими глобальними чи оперативними 
темами вона розвиватиметься. Після цього це потрібно вписати в 
календар, узгодити з усіма зацікавленими інститутами й почати 
діяти, тобто визначити виконавців та критерії оцінки їхньої 
діяльності, окрім уже загаданих часових.  

Отже, на чому має будуватися прорив? На мою думку, на зміні 
якості інформаційного поля. Це означає, що має змінитися як 
інформаційна структура, так і зміст того, що в ній циркулює. Далі 
зупинимося на цьому детальніше.  

Стратегія прориву як технологія може мати такі елементи, які 
тісно пов’язані з етапами роботи: 

- якісна оцінка та аналіз ситуації – це дасть змогу виявити та 
прояснити основні фактичні та потенційні теми, які можуть потім 
«розкручуватися»; 

- формулювання тем і котртем, меседжів і контрмеседжів – 
на цьому етапі головна увага приділяється легендуванню унікаль-
них конкурентних переваг, тобто узгодженню того, що є, з тим, що 
має бути; 

- «розкрутка» тем відкритими комунікаціями (телебачення, 
друкована преса, радіо, Інтернет, усі інші доступні комунікативні 
інструменти); 

- робота з неформальними комунікаціями – оскільки сьо-
годні переважна більшість населення України певним чином не 
довіряє традиційним ЗМІ, неформальні комунікації, фактично, 
виходять на перший план у формуванні поглядів та уявлень. Тож 
робота з чутками та створення локальних інформаційних товариств 
має бути одним з головних пріоритетів держави в контексті Стра-
тегії її розвитку; 

- дії на території («тактика 1000 порізів») – такі тактичні 
заходи спрямовуються, у першу чергу, саме на створення інфор-
маційних приводів, які потім активно використовуватимуться на 
всіх рівнях (через загальноукраїнські та місцеві ЗМІ та ЗМК, а 
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також через пряму інформацію на територіях, включаючи нефор-
мальні комунікації); 

- оперативні контрзаходи – це постійна готовність до 
корекції тактики чи навіть стратегії у швидкоплинних динамічних 
умовах на конкретних територіях, а також основа протидії можли-
вим провокаціям та ворожим точковим впливам.  

Така технологія потребує злагодженої роботи всіх зацікавле-
них суб’єктів, у першу чергу, засобів масової інформації та 
комунікації у взаємодії з відповідними державними інститутами. 
Але, водночас, зрозуміло, що роль медіа в цьому не має бути 
переоцінена. Тобто, дійсно головна роль у реалізації цієї технології 
відводиться засобам масової інформації та комунікації, але не 
тільки їм. Використання лише медіа в цьому процесі буде в 
сучасному світі однобоким, оскільки сьогодні медіа – це інституція 
«необоротної моделі комунікації без відповіді» [3] і саме це 
застосовується у сучасній концептуальній війні, в якій задіяна 
наша країна. Тож сформована за вказаними правилами стратегія 
має це враховувати і задля формування нової політичної культури 
й традицій мають бути задіяні всі доступні канали комунікації, 
включаючи навіть неформальні та тіньові.  

Коли ми визначили структуру технології та конкретні дії, які 
пов’язані з її реалізацією, маємо також окреслити основні смисли 
(як ціннісні орієнтири), які мають циркулювати в такій структурі. 
На погляд автора, цими смислами мають бути унікальні конку-
рентні переваги за такими напрямами: 

- історія та культура нашого народу, держави, території 
(потрібна не тільки популяризація цих аспектів, але й пошук й, 
можливо, навіть створення окремих ключових подій, які матимуть 
значний символічний смисл для розвитку самосвідомості та 
єдності нашої країни); 

- популярно-інформаційна підтримка (потрібно популяри-
зувати українські цінності, переваги, напрацювання і не лише 
всередині країни, але й за її межами); 

- «острівки успіху» (ефективна технологія не тільки задля 
підвищення політичного рейтингу влади, але й конкретні прояви 
унікальності та динамічності Української держави та способу життя); 
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- окремі тематичні проекти (будь-що у різноманітних сферах 
та рівнях, що може бути використане задля створення внутрішнього 
та зовнішнього іміджу України).  

Певним чином узагальнюючи представлені напрацювання, 
можна сформулювати основні принципи «матриці проривної 
роботи». Вона базується на трьох основних категоріях – «визна-
чити», «затвердити», «діяти». В такому сенсі вона має стати тією 
призмою, крізь яку можна розглядати все, що відбувається в 
Україні і як це можна використовувати для її розвитку. Отже, в 
загальному плані, у найближчій перспективі для реалізації вказа-
ної «стратегії проривної роботи» варто визначити:  

- наявні та потенційні унікальні конкурентні переваги,  
- критичні точки відставання від сусідів, а також найбільш 

розвинутих країн світу,  
- точки зовнішньої залежності,  
- довгострокові та короткострокові цілі. 
Наступним етапом має бути затвердження програми реалізації 

вказаних цілей й донесення до всіх суб’єктів основних реперних 
точок руху за цією стратегією, механізмів їхнього контролю та 
оцінки, комплексу заходів у тих чи інших умовах щодо посилення 
чи корекції стратегічного плану розвитку країни.  

Як видно, коли надскладні процеси розкладаються на конкретні 
та реальні складові, стає зрозумілим, що вже нічого надто важкого 
чи недосяжного немає. Все, про що йшлося у статті, досягається 
звичайною, але злагодженою роботою інститутів, різних політичних 
суб’єктів задля єдиної мети – реалізації України як сильної держави 
з глибинними європейськими цінностями. В умовах наявної 
концептуальної війни, яка полягає у війні за мислення людини, за 
смисли, якими вона керується у своєму житті, необхідність 
створення та підтримки ефективного інформаційного простору в 
нашій країні є вкрай актуальним. Водночас, маємо констатувати, що 
український інформаційний простір виявився не тільки не готовий 
до сильних ворожих впливів, але й становить загрозу державності, 
оскільки наявні в ньому смисли породжують страх та невпевненість 
у завтрашньому дні, у собі, в своїй країні, у всіх осіб, хто черпає з 
нього інформацію про те, що відбувається навколо. І це питання 
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потребує негайного вирішення. На думку автора, головний каталі-
затор існування нашої держави та її подальший розвиток залежать, у 
першу чергу, від вироблення чіткої та зрозумілої Стратегії розвитку 
України на певний проміжок часу, після чого вона має переглядати-
ся та вдосконалюватися. Але щоб ця Стратегія не залишилася лише 
на папері, пропонується низка заходів з визначенням ключових 
аспектів, етапів, структури, основних каналів комунікації, систем 
поведінки у звичайних та форс-мажорних умовах, яких мають 
дотримуватися основні суб’єкти, які повинні бути забезпечені 
якнайширшою інформацією про сутність та наслідки своїх дій. І тоді 
у поєднанні знань, професіоналізму суб’єктів з наявною стратегіч-
ною метою держави та суспільства можемо реалізувати життєздатну 
інтенсивну інформаційну стратегію. А автор переконаний, що для 
того, аби Україна перемогла у наявній концептуальній війні та 
посіла гідне місце в ієрархії світових держав, її інформаційна страте-
гія має бути «проривною», тобто базуватися на унікальних конку-
рентних перевагах нашої країни у поєднанні з основними сучасними 
правилами ефективної інформаційної роботи. Сьогоднішня полі-
тична та економічна криза, окремі явища гібридної війни на нашій 
території, певний занепад свідомості, тим не менше, дають нам усі 
підстави зробити цей прорив, кінцевою метою якого є підвищення 
якості нашої держави, суспільства, традицій, цінностей та умов жит-
тя з чітким баченням перспектив, чого наразі нам так не вистачає.  

 
_______________________________ 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО ДИСКУРСУ 
РФ В ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ ДО НЕОТОТАЛІТАРНИХ 

ПОЛІТИЧНИХ ПРАКТИК 
 
У статті проаналізовано основні напрями трансформації 

пропагандистського дискурсу сучасної РФ, продемонстровано 
спільні риси з тоталітарними дискурсами минулого та новітніми 
формами інформаційної політики в західних країнах. Показано, що 
в рамках цього дискурсу досягнуто нові форми створення 
«фейкової» реальності як ідеальний інструмент маніпуляції 
масовою свідомістю. 

Ключові слова: пропагандистський дискурс, референція, 
Реальність, «фейк». 

Alexey Shevchenko. The distinguishing features of the propagan-
distic discourse of RF in the period of transition to neototalitarian 
practices. In the article the main directions of the propaganda discourse 
transformation in modern Russia are analyzed, the common characteristics 
with classic totalitarian discourses of the past and modern informational 
technologies in Western countries are demonstrated. It is shown that this 
discourse has formed new types of «fake» reality and ideal instruments of 
the mass consciousness manipulation.  

Key words: propaganda discourse, reference, Reality, «fake». 
 
Як відомо, в сучасних умовах перспективними дослідженнями 

в сфері суспільних наук взагалі та політології зокрема виступають 
дослідження з проблематики політичного дискурсу. Їх значущість 
є наслідком того фундаментального факту, згідно з яким політична 
мова не є простим епіфеноменом політичної дії, але певної мірою є 
самою політичною дією, та межа між мовними практиками та 
політичними практиками є вельми тонкою. В контексті сказаного 
можна з впевненістю стверджувати, що й сама політична дія може 
розглядатися як ілюстрація певних дискурсивних передумов, що 
спирається на свою, тільки їй притаманну «граматику». 

Сказане не є перебільшенням або метафорою, оскільки кон-
цепт «дії» органічно входить у сучасне розуміння сутності 
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дискурсу. Наприклад, такий російський дослідник, як П. Паршин, 
визначає дискурс (причому не тільки дискурс політичний, але й 
будь-який інший) через «комунікативну своєрідність агента 
соціальної дії». Зокрема, про це він пише наступне: «Легко бачити, 
що специфікуюче визначення (генеративне або агентивне) вказує 
або на фізичну особу, або на групового агента соціальної дії, або на 
деяку соціально значущу категорію, яка на поверхні може висту-
пати як предмет обговорення (наприклад, відповідальність), але з 
великим успіхом може бути описана як метафоричний агент, що 
«передає» деяке повідомлення своїм партнерам по комунікації – 
якійсь частині суспільства або суспільству в цілому»[3]. 

Отже, визначення російського дослідника дозволяє провести 
паралелі між дискурсом та суспільною дією, додаючи аргумент 
французького вченого П. Серіо про те, що дискурс виступає як 
«визначення системи обмежень, які накладаються на необмежену 
кількість висловлювань унаслідок певної соціальної або ідеоло-
гічної позиції» [4, с. 94]. 

Аналогічними обмеженнями характеризуються всі форми 
суспільної дії, яскравим прикладом чого виступають дії, до яких 
застосовується моральна оцінка. (Такі обмеження яскраво ілюструють 
принципи моральних імперативів, що ґрунтуються на диференціації 
«можливо/неможливо/треба» тощо). Важливим елементом дискур-
сивних практик виступають і ті цілі, в рамках яких відбувається 
суспільна комунікація, що використовує дискурси. Ця особливість 
добре висвітлена відомою дослідницею політичних дискурсів  
О. Шейгал: «Так, фундаментальною метою наукового дискурсу є 
полеміка в пошуках істини в процесі наукового пізнання дійсності, 
призначення релігійного дискурсу можна визначити як об’єднання у 
вірі; юридичний дискурс призначений для врегулювання правових 
відносин між суб’єктами соціуму; інтенцією педагогічного дискурсу є 
соціалізація особистості, а мета художнього дискурсу – її творче 
самовираження. Що ж стосується інтенціональної бази політичного 
дискурсу, то її становить боротьба за владу» [5, с. 16]. 

Загалом можна погодитися з наведеною думкою, яка, однак, є 
дещо спрощеною, практично, за всіма переліченими типами 
дискурсів. Щодо політичного дискурсу можна стверджувати, що 
його призначення є не тільки і не стільки боротьбою за владу тих 
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чи інших політичних акторів, скільки боротьбою за визначення 
певного політичного поля та правил гри у вигляді політичної 
комунікації, на якому та на засадах яких ця боротьба має вестися. 
Наприклад, розмірковуючи досить спрощено, можна сказати, що в 
умовно демократичних державах політичний дискурс ведеться в 
рамках передумови конкуренції (і, як наслідок, рівності), а сама 
комунікація вибудовується у вигляді діалогу та політичної 
дискусії. Навпаки, у суспільствах авторитарних та тоталітарних 
конкуренція заміняється монополією певних соціально-політичних 
груп та політична комунікація набуває вигляду монологічних 
форм, що приховано містять інтенцію «наказ/виконання».  

Легко побачити, що й боротьба за владу набуває форми не 
боротьби за Істину та перемоги у політичному діалозі, а боротьби 
за монополію та знищення самої можливості політичного діалогу. 
При цьому важливо пам’ятати, що в зазначеній боротьбі діалог та 
політична дискусія імітуються, що добре видно на численних ток-
шоу, поширених у сучасних державах авторитарного типу. 
Наведені відмінності в абстрактному твердженні про «боротьбу за 
владу» дозволяють ухопити різницю між ідеологічним дискурсом 
(як дискурсом поля конкуренції та політичної дискусії) та дискур-
сом пропагандистським (типовим для стратегії монополізації 
влади). Тому можна стверджувати, що «пропаганда» (та такі її 
більш звичні для сучасного вуха модифікації, як «маніпуляції» або 
«промивання мозків») є типовою ознакою авторитарно-тоталітар-
них типів суспільства, чиї мовні практики дублюються відповід-
ними політичними практиками.  

Отже, як ми щойно зазначили, різниця між ідеологічним 
дискурсом та дискурсом суто пропагандистським полягає у 
ставленні до Реальності та в істинності її висвітлення. Будь-яка 
ідеологія є не тільки «хибною свідомістю» тієї чи іншої соціальної 
групи (як це вважав марксизм), але вона відображає реальні 
інтереси цієї групи і тому несе частину Істини. На відміну від 
ідеології, пропаганда виступає дискурсом влади, яка протистоїть 
іншим суспільним групам (або суспільству як такому), але яка 
відверто мімікрує під загальний суспільний інтерес або виставляє 
свій власний інтерес як інтерес всього суспільства. І тому є 
суцільною оманою або відвертою брехнею.  
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 Повертаючись до пропагандистського дискурсу сучасної 
Росії, можна висунути гіпотезу, що 90-ті роки характеризувалися 
наявністю великої кількості ідеологій (в тому числі ідеологій 
консервативних, реставраційних або ультрареакційних), але, почи-
наючи з правління Путіна, ідеологічний плюралізм був витіснений 
офіційним дискурсом влади, який за своїми типологічними 
характеристиками став суто пропагандистським, навіть агресивно-
пропагандистським. Після зазначеної трансформації цей дискурс 
нагадав кращі взірці класичних нацистської та радянської 
пропаганди, однак у плані створення якоїсь віртуальної Реальності 
значною мірою їх перевершив.  

Великою мірою цей новий щабель пропагандистської «втечі 
від реальності» був досягнутий завдяки сучасним інформаційним 
технологіям західних мас-медіа, які навчилися створювати певну 
«телереальність» або «медійну реальність» (про що багато писав  
П. Віріліо [1]). Якщо говорити про основні принципи сучасної 
російської інформаційної політики, то можна стверджувати, що 
завдяки поєднанню класичних моделей тоталітарних дискурсів та 
згаданих новітніх інформаційних технологій вони становили нове 
слово у світовій пропаганді, створивши деякого пропагандист-
ського «кентавра», якого ще не було ані в радянській, ані у 
нацистській, ані в сучасній західній інформаційній політиці. Бо 
якими б різними не були згадані типи пропаганди, в них все ж таки 
існує зв’язок між словом та реальністю, яка спотворюється, але не 
зникає зовсім.  

Таким чином, ми зіштовхуємося з фундаментальною філо-
софською проблемою – проблемою Реальності. І коли А. Меркель 
говорить, що Путін втратив почуття Реальності, за цією побутовою 
реплікою стоїть купа питань: «Що означає слово «втратив» та що 
означає слово «Реальність» в устах європейського політика»? 
Очевидно, що, з одного боку, Путін взяв за основу західну модель 
віртуальної «телереальності», але зробив це таким чином, що Захід 
побачив, в який смертоносний анчар перетворилися ці ядовиті 
паростки тотальної віртуалізації політичного дискурсу, та злякався 
цьому перетворенню. Так, Захід і сам прекрасно вміє створювати 
симулякри та фантоми, однак порівняно з путінським пропаган-
дистським франкенштейном, зліпленим із радянського спадку, 
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залишків імперського словоблуддя, західні пропагандистські фан-
томи видаються смішними привидами замку Шпессарт.  

Повертаючись до проблеми Реальності, необхідно зазначити, 
що будь-який відомий нам тип пропаганди, наприклад, геббель-
сівської, з цією Реальністю співвідносився, тобто зберігалася деяка 
референція. Брехня здійснювалася через нав’язливу інтерпретацію 
деяких фактів, через накидання певної пропагандистської матриці 
зі слів-пасток, які все ж таки дозволяли користувачеві цього 
пропагандистського витвору створити якесь уявлення про те, що 
відбувається. Отже, традиційна пропаганда – це викривлення 
Реальності через інтерпретацію або монтаж.  

Не вдаючись глибоко до аналізу різних форм пропагандист-
ської новомови, наведемо базові технології такого викривлення: 

А. Зрощення інформації про факт з емоційною оцінкою цього 
факту та представлення цієї оцінки як смислової суті наведеного 
факту. Ця технологія використовується за допомогою усталених 
словосполучень, що складають жорсткі семантичні блоки, які немож-
ливо роз’єднати або використати окремо. Наприклад, у радянській 
пропаганді використовувалося словосполучення «імперіалізм і реак-
ція», в рамках якого було неможливо проаналізувати, що розуміється 
під «імперіалізмом» (який уже сам по собі виглядав як дещо вельми 
погане) і «реакцією» (яка, по суті, дублювала те, що містилося в слові 
«імперіалізм», створюючи тавтологію, яка підсилювала емоційність 
та семантичну нереференційність та беззмістовність). Однак при 
цьому об’єкт пропаганди знав, що при цьому мовиться про західний 
тип суспільства, що характеризується ринковою капіталістичною 
економікою та парламентською демократією, «реакційна» сутність 
яких розкривається радянською пропагандою.  

Інший приклад пропагандистського словесного блоку радян-
ських часів – «ізраїльська воєнщина». Використання слова 
«воєнщина», замість «війська» або «військового формування», 
дозволяло сформувати у читача радянських газет або глядача 
програми «Час» вкрай негативне враження стосовно дій ізраїльтян 
на окупованих територія. Однак у повідомленнях такого типу не 
підлягав сумніву факт ведення військових дій, і саме вказівка на цей 
факт і зв’язувала дискурс радянської пропаганди з реальністю. В 
цілому зазначена технологія полягає у заміні нейтрально-інфор-



 

 253 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

мативного терміна емоційно зарядженою характеристикою – 
негативною у разі викриття «Чужих» та позитивною – у разі 
апологетики дій «Своїх». Наприклад, можна було сказати «договір», 
а можна – «змова» («мюнхенська змова»), можна – «співдружність», 
а можна – «альянс», можна – «революціонери», можна – «теро-
ристи» або «злочинці». Аналогічна технологія нав’язування 
емоційного ставлення до якогось факту виявляла себе у підборі 
емоційно заряджених дієслів, але ми не будемо зараз їх наводити. 

Б. Евфемізм як основний прийом нейтралізації нега-
тивного враження від руйнівних або злочинних дій. Цей прийом 
можна охарактеризувати як технологію пом’якшення негативного/ 
травматичного смислу реальної події, за допомогою якого дося-
гається фальсифікація істинного смислу цієї події. Відомо, що у 
всіх пропагандистських схемах евфемізм посідає одне з ключових 
місць. Наприклад, у нацистській пропаганді ніколи не йшлося про 
знищення євреїв, але говорилося про «остаточне вирішення єврей-
ського питання». У всіх офіційних документах розстріли цивіль-
ного населення фігурували як «акції».  

Такими евфемізмами перенасичена радянська пропаганда та 
радянська пропагандистська новомова. Так, масові репресії 30-х 
років мали назву «перегибы» або «некоторые нарушения социа-
листической законности». Присутність радянських військ в Афга-
ністані мала назву «ограниченный контингент советских войск». 
Цікавим прикладом пропагандистського дискурсу в сучасній 
Росії є евфемізація такого явища, як Голодомор в Україні, завдяки 
якій російська офіційна пропаганда відмовлялася назвати масове 
винищення українців сталінською репресивною машиною «гено-
цидом» та використовувала таку назву, як «спільна трагедія всіх 
народів СРСР».  

В. Надмірно широке значення слова, яке позбавляє його 
референціальності та перетворює на «семантичний фантом». 
Інколи такі слова називають «самореферентними», де відбувається 
«відрив слова від денотату». Лінгвіст Б. Норман називав такі слова 
«лексичні фантоми» та відносив до них назви міфологічних істот, 
літературних героїв, помилкові наукові концепти (наприклад, 
«ефір», «теплород»), ідеологеми політичного дискурсу. Автор 
наводить багато прикладів такого штибу лексичних фантомів у 
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радянській пропаганді («слуги народу», «острів Свободи», 
«рівність», «соціальна справедливість» тощо [2, с. 31]). Застосу-
вання лексичних фантомів характерне не тільки для тоталітарного 
дискурсу, але й для дискурсу ліберального, внаслідок чого багато з 
висловлювань західних політиків, які спираються на ідеологеми 
«свободи», «справедливості», «прав людини», «прогресу», мають 
вигляд пустої та беззмістовної риторики. 

Г. Псевдоуточнююча конотація, яка зводить нанівець істин-
ний смисл ідеологічного концепту. Зазначена технологія 
використовується в тоталітарному або авторитарному пропагандист-
ському дискурсі як відповідь на лексичний фантом ліберального 
дискурсу. Наприклад, за радянських часів поширеним було 
словосполучення «соціалістична демократія», де конотація «соціа-
лістична» під виглядом удосконалення ліберальної демократії 
перетворювала останню на диктатуру особи або певної соціальної 
групи. Аналогічна технологія застосована в путінському пропаган-
дистському дискурсі десятирічної давнини, коли пропагандистський 
апарат В. Суркова ввів терміни «керована демократія», а потім 
«суверенна демократія».  

Д. «Логіка контрарності» як засіб «діалектичного» дове-
дення через протилежність. Зазначена логіка спирається на 
діалектику (зокрема, діалектику марксистську, як це мало місце у 
радянській пропаганді), а якщо брати більш глибинний рівень – на 
міфологічну есхатологію та християнський стиль «ототожнення 
протилежностей» в антиноміях. (Наприклад, ототожнення смерті 
та воскресіння, Батька та Сина через посередництво Духа Святого, 
Кінця Світу та Початком Нового Життя тощо). Така логіка дає 
необмежені можливості для побудови будь-яких маніпулятивних 
пропагандистських конструкцій та софістичних ігор з «доказами». 
Якщо згадати відомі радянські пропагандистські схеми, то на них 
будувалися як відомі тези («відмирання держави здійснюється 
шляхом її максимального укріплення»), так і політичні практики 
(наприклад, тотальна мілітаризація СРСР здійснювалася під 
гаслами «боротьби за мир»).  

Зазначена логіка в дискурсах та практиках яскраво проілюстро-
вана в романі Дж. Оруела «1984» на прикладах тези «Мир – це 
Війна» або Міністерство Любові як назва для репресивно-
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карального органу. І незважаючи на те, що діалектика як стиль 
мислення та «машина для фальсифікацій» відходить у минуле, це не 
означає, що логіка контрарності не застосовується в сучасних 
умовах. Так, наприклад, військове вторгнення Росії в Грузію 
абсолютно в оруелівському ключі інтерпретувалося як «примус до 
миру». В дуже схожому ключі працює російська пропаганда в 
сучасному українсько-російському збройному конфлікті та в рамках 
логіки контрарності відбувається ототожнення «озброєних дивер-
сантів» з «мирним населенням». Російська сторона користується 
цією пропагандистською логікою не тільки для «внутрішнього 
користування», а й в експортному варіанті (тобто на рівні ООН).  

Однак у контексті наведеного виникає питання про те, в чому 
ж, власне, полягає новизна сучасної російської пропаганди, врахо-
вуючи багато спільних рис зі взірцями минулого? В російських 
опозиційних мас-медіа промайнула думка про те, що путінська 
пропаганда є дуже близькою до моделі, яка була описана в зазначе-
ному романі Оруела. І це зауваження є абсолютно слушним. 
Питання полягає лише у тому, в чому саме експерти вбачають цю 
спільність. Очевидно, що ця схожість іде далеко далі, ніж прин-
ципи, які викладені в додатку до роману в трактаті про новомову 
та про контрарну логіку, що лежить в основі найменувань типу 
«Міністерство Правди» або «Міністерство Любові». Як ми вже 
зазначали, в цих формах відношення Мови до Реальності спосте-
рігається їх спотворена або суто інверсивна форма, зберігаючи сам 
акт референції.  

Однак англійський письменник описав ще одну форму 
створення пропагандистської картинки, де саме відношення 
референції зникає і місце Реальності займає віртуальний Образ. 
Певною мірою до такої моделі тотальної віртуалізації не набли-
зилася навіть геббельсівська пропаганда, і ця модель створення 
цілком вигаданого світу, навіть онтології, могла розглядатися як 
певний мисленнєвий експеримент, як пророцтво та веберівський 
«ідеальний тип». Інакше кажучи, спотворення реальності досяга-
лося не шляхом суто лінгвістичних технологій, а за допомогою 
створення певної вигаданої картини світу.  

Якщо казати стисло, то ця картина світу є продуктом Уяви, 
себто абсолютно уявною конструкцією, що, на відміну від інших 
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форм пропаганди, не має жодного відношення до Реальності. 
Наприклад, герой роману Уінстон не знає, чи існує Емануель 
Гольдстейн, основний об’єкт «трихвилинок» ненависті, чи він є 
суто вигаданим персонажем. Також залишається невідомим, чи має 
місце реальна війна між Океанією та Євразією, чи ця війна 
розігрується лише на шпальтах газет та радіопередачах. Повто-
рюємо, що такого рівня віртуалізації реальності не досягала жодна 
пропагандистська машина світу і що до неї впритул наблизилася 
лише сучасна російська пропаганда.  

Дж. Оруел не жив в епоху комп’ютерних технологій і тому не 
міг уявити собі віртуальний світ комп’ютерних ігор та не був 
обізнаний з поняттям «фейку», який є чи не найпоширенішим 
терміном-конотацією більшості новин. Для англійського письмен-
ника аналогом і того, і іншого була «брехня». Поширення «фейку» 
як основи сучасної пропаганди значною мірою уточнило межі 
брехні, які полягають у відсутності таких меж. Справді, Путін 
спромігся створити таку фейкову «телереальність», яка не підкріп-
лена жодними фактами, місце яких займають вдало сфабриковані 
телевізійні картинки та впевнені голоси дикторів. (Шоу Кисельова 
є тут неперевершеним зразком, хоча інші канали новин мало чим 
відрізняються від нього). 

Наведемо такі приклади. Так, в одній зі своїх передач 
Кисельов говорить, що ще рік тому націоналісти влаштували в 
Дніпропетровську кривавий шабаш і що задля їх нейтралізації 
Янукович був вимушений кинути на них танки. Цю «інформа-
цію» підкріплюють картинки танків, які стоять на Дніпропетров-
ській Набережній. Російський глядач уже настільки отруєний 
таким пропагандистським бомбардуванням, що сприймає цей 
«фейк» на віру.  

Інший приклад, що став майже анекдотом. Згідно з теле-
візійним висвітленням нинішніх президентських виборів в Україні 
лідером цих перегонів був Дмитро Ярош, який переміг з великим 
відривом. (Залишається невідомим, як будуть пояснювати росій-
ському глядачеві перемогу Порошенка, з яким РФ буде вимушена 
мати справу).  

Цікавим та показовим у російській пропаганді є створення 
слів-фантомів, віртуальних сутностей уже згаданих комп’ютерних 
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ігор, які повинні бути подразником для певного типу соціальних 
емоцій, передусім оруелівської ненависті. Після перемоги 
Майдану-2004 виник цікавий термін для позначення такої 
віртуальної істоти – «ліберал-оранжист». Після Майдану-2014 його 
місце зайняв «бандерівець» (він же «фашист», що формує фа-
шистську організацію «Правий сектор»), який, ніби губка, вбирає 
всю повноту проекцій негативу масової російської свідомості та 
який може з успіхом конкурувати з Емануелем Гольдстейном. На 
прикладі терміна «ліберал-оранжист» можна побачити пропаган-
дистську технологію Фройдівського згущення. В збірному образі 
такої технології поєднуються два об’єкти ненависті, які у житті 
можуть зовсім не збігатися один з одним.  

Інакше кажучи, ненависть до ліберального Заходу та «пома-
ранчевої революції» (яка мала вельми опосередкований стосунок 
до лібералізму) дозволила створити такий цікавий «концеп-
туальний персонаж» (термін Ж. Дельоза). За схожою технологією 
створюється і лайливе слово «лібераст». Але найбільш блискучим 
прикладом того, як працює така технологія, є термін «жидобанде-
рівець», який дозволяє створити типовий кентавр з непоєднуваних 
складових. І якщо «ліберал-оранжист» ще може існувати в якихось 
псевдораціональних координатах, то «жидобандерівець» є чистим 
плеоназмом, який, однак, з успіхом обслуговує водночас масовий 
антисемітизм та українофобію.  

Таким чином, навіть після досить поверхового аналізу можна 
стверджувати, що пропагандистський дискурс сучасної РФ є новим 
етапом розвитку пропагандистських технологій, на якому дося-
гається «синтез» традиційних тоталітарних способів досягнення 
потрібного ефекту (серед них ми аналізували такі способи, як 
підміна опису явища його емоційною оцінкою, технологія 
евфемізму, занурення явища у занадто широкий контекст та псевдо-
уточнююча конотація, «логіка контрарності» або поєднання 
протилежностей) з новітніми інформаційними технологіями. Остан-
ні вироблені в сучасну епоху масових комунікацій (передусім, 
Інтернету) та націлені на створення віртуальних реальностей (або 
«телереальності» чи «інтернет-реальності»). На відміну від чисто 
лінгвістичних маніпуляцій, технології останнього покоління фор-
мують певну онтологію «уявних світів». Використовуючи зазначені 
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інформаційні технології, сучасна російська пропаганда довела 
характеристику «уявності» до повного відриву від Реальності, яка 
стала замінена на чистий «фейк».  

Зазначене поєднання «Інтернету з Оруелом» дозволило пере-
творитися цій пропаганді на справжню та дієву духовну отруту, 
здатну ефективно маніпулювати масовою свідомістю та створю-
вати атмосферу суцільного соціального божевілля. 

 
_______________________________ 

 
1. Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана / П. Вирилио. 

– М.: OCR, 2002. – 186 с.  
2. Норман Б.Ю. О креативной функции языка (на материале славянских 

языков) / Б. Ю. Норман // Славяноведение. – 1997. – № 4. – С.26–33.  
3. Паршин П.Б. Понятие идеологического дискурса и методологические 

основания политической лингвистики / П.Б. Паршин // Интернет-ресурс 
www. Elections. Ru. – Архив. – 2 марта 1999.  

4. Серио П. О языке власти: критический анализ / П. Серио // Философия 
языка: в границах и вне границ. – Т.1. – Харьков: Око, 1993. – С.83–100.  

5. Шейгал Е. Семиотика политического дискурса / Е. Шейгал. – М.: 
Гнозис, 2004.  

 
 

Сергій Здіорук, Василь Яблонський  
 

ПРОЕКТ «РУССКОГО МИРА» 
 ЯК МЕХАНІЗМ ІМПЕРСЬКОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ  

ПРОТИ УКРАЇНИ 
 
У статті йдеться про один з основних механізмів імперської 

агресії Росії проти України – гуманітарну експансію, що втілилася 
у реалізації проекту «Русский мир» та передбачала вторгнення у 
релігійне, мовне, освітнє та культурне поля України. 

Ключові слова: «Русский мир», гуманітарна експансія, 
Московський патріархат, російська мова, російські освітні 
програми, культурна політика РФ.  

Sergii Sdioruk, Vasyl Yablonskyi. Project “Russian world” as the 
mechanism of imperial aggression of Russia against Ukraine. The article 



 

 259 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

deals with the one of the basic mechanism of imperial aggression of Russia 
against Ukraine – humanitarian expansion, which was embodied in the 
realization of the project “Russian World” and includes an intrusion into 
religious, language, educational cultural field of Ukraine. 

Key words: “Russian world”, humanitarian expansion, Moscow 
patriarchate, the Russian language, Russianeducational programs, the 
cultural policy of the Russian Federation 

 
Сьогодні серйозну небезпеку для національного існування 

України становить гуманітарна експансія Росії. Російська Феде-
рація досить активно застосовує інструменти «м’якої сили» для 
реалізації своїх геополітичних інтересів, зокрема утримання 
Української держави в орбіті власного впливу. Адже, як слушно 
зауважив український політтехнолог Олександр Бланк: «Нинішні 
імперії створюються не зброєю, а нав’язуванням смислів» [1]. 
Анексія РФ Криму, «гібридна війна» на українських східних тери-
торіях, інспірована Росією, красномовно доводять, що гуманітарні 
технології працюють і працюють достатньо ефективно. Понад те, 
модифікована під потреби Кремля ідея «русского мира» успішно 
популяризується серед жителів України, зомбуючи їхню свідо-
мість. Ключову роль у ретрансляції цього антиукраїнського, імпер-
сько-ідеологічного конструкту на українських теренах відіграють 
механізми саме гуманітарного спрямування – релігійний, мовний, 
освітянський, культурний. 

Перш ніж вдатися до їх стислої характеристики, декілька слів, 
власне, про поняття «русский мир». Цей концепт – полісемантич-
ний. Різними авторами він осмислюється по-різному. Для одних 
«русский мир» – це поетична метафора, світ російської діаспори, 
для інших – етнічна мережева структура, цивілізаційний простір. 
Нинішнє домінуюче розуміння ідеї «русского мира» сформувалося 
на основі кількох базових ідей традиційної російської державниць-
кої ідеології та деяких положень, запозичених з інтелектуальних 
дискусій 1990-х – початку 2000-х років. У поточній публічній 
риториці керівництва РФ, Російської православної церкви та 
багатьох представників російських інтелектуальних кіл під 
«русским миром» розуміється переважно спільнота людей 
(«цивілізація»), тим чи іншим чином пов’язаних із Росією, що 
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формується на основі спільності: а) мови й культури; б) істо-
ричної пам’яті та пов’язаних із нею цінностей; в) православ’я; 
г) лояльності до сьогоднішньої Російської держави. 

Росія позиціонує себе як осердя «русского мира» з самочинно 
наданим правом «захищати» інтереси його мешканців. Таким 
чином, державна влада РФ фактично перетворила продукт інтелек-
туальних дискусій у серйозне знаряддя сучасної геополітики, за 
допомогою якого чинить тиск на Україну, вдаючись, найперше, до 
гуманітарних чинників. 

Конфесійний чинник 
Нині Московський патріархат через юрисдикційну підпо-

рядкованість йому Української православної церкви є одним із 
потужних провайдерів російської політико-релігійної ідеології в 
Україні, застосовуючи задля цього ряд тактичних прийомів. 

По-перше, це вельми специфічна риторика очільника РПЦ 
патріарха Кирила. Її лейтмотив зводиться до того, що Російська 
Федерація, Україна, Білорусь, а віднедавна ще й Молдова творять 
сучасну східно-православну цивілізацію на історичному просторі 
Святої Русі. Державні кордони між означеними країнами – умов-
ність: найголовніше – оберігати та зміцнювати духовну єдність 
між «братніми народами». Тільки діючи згуртовано (а згуртова-
ність досягається завдячуючи православній вірі, російській мові і 
культурі), вони спроможні виступити у ролі гравця світового рівня 
на міжнародній арені та конкурувати на рівних із західною 
католицько-протестантською цивілізацією. 

Напередодні проведення березневого «референдуму» в АРК 
предстоятель РПЦ вкотре нагадав вірним своєї церкви, передусім в 
Україні, про «велику російську цивілізацію, що вийшла з Київської 
купелі Хрещення і поширилася на величезні простори Євразії», яка 
«понад 400 років не дає спокою тим, хто в цій мирній цивілізації 
бачить якийсь виклик своїм власним ідейним установкам» [2]. 

За розмірковуваннями очільника Московського патріархату з 
очевидністю проглядається спроба міфологізувати історію та у 
такий спосіб легітимізувати уявлення про тисячолітню державність 
Росії, її претензії на спадок Київської Русі. 

По-друге, це протидія РПЦ усамостійненню Української 
православної церкви та конституюванню у будь-якому форматі 
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Української Помісної православної церкви. Така позиція моти-
вована низкою причин: 

– автокефалія українського православ’я сприятиме поступо-
вому дистанціюванню Української держави від участі в імперських 
проектах Росії у євроазійському регіоні. 

– автокефалія українського православ’я кардинально посла-
бить позиції Московського патріархату як у самій Росії, так і в 
світовому релігійному середовищі, а особливо у Вселенському 
православ’ї. 

– незалежність Української православної церкви – це відверта 
дискредитація усієї ідеологічної конструкції «русского мира» з її 
базовим постулатом про непорушну духовну єдність «двох братніх 
народів». 

По-третє, це опертя на агресивний клерикалізм навколоцер-
ковних громадських рухів (Союз православних громадян України, 
«Единое Отечество», Союз православних братств України, Право-
славне братство св. Олександра Невського, Всеукраїнське громад-
ське об’єднання «Православний вибір»). Ідеться передусім про 
організації, котрі діють у системі координат «русского мира» та 
використовують релігійну риторику у політико-маніпулятивних 
цілях або з метою дестабілізації суспільної ситуації.  

По-четверте, це ініціювання проектів і заходів, покликаних 
продемонструвати широкому суспільному загалові наявність в 
України та Росії спільної справи, спільної генеалогії, спільного 
духовного спадку та спільного майбутнього. 

Так, при Московському патріархові створено Експертну раду 
«Економіка і етика», яка функціонує з благословення очільника 
РПЦ. Одним із напрямів діяльності цієї структури є розбудова 
стратегічного співробітництва України та Росії в економічній сфері 
на основі «спільних духовних цінностей». 

За президентства В. Януковича традиційними стали нагороди 
російською стороною українських державних, громадських і цер-
ковних діячів за «зміцнення дружби між двома народами». 

РПЦ виступає одним із промоутерів фестивалю «Слов’янська 
єдність», який традиційно відбувається неподалік села Нові Юрко-
вичі Брянської області, на місці перетину кордонів України, Росії 
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та Білорусі біля монумента Дружби, відомого ще за символічною 
назвою «Три сестри». 

В умовах військової агресії Росії на Сході України в риториці 
Московського патріархату підсилилися акценти стосовно необхід-
ності зберегти «цілісність історичного простору Святої Русі». РПЦ 
всіляко підтримує вторгнення РФ на українську територію. 
«Миротворча місія Росії в Україні, – наголошує глава синодаль-
ного відділу взаємин церкви й суспільства протоієрей Всеволод 
Чаплін, – повинна гарантувати її жителям право на самобут-
ність і тісні відносини з іншими народами історичної Русі <…> 
Будемо сподіватися й на те, що місія російських воїнів із захисту 
свободи й самобутності цих людей і самого їхнього життя не 
зустріне запеклого опору, який призведе до великомасштабних 
зіткнень. Нікому не хочеться пролиття крові і поглиблення тих 
поділів, які вже існують серед православних людей на просторі 
історичної Русі» [3]. 

Таким чином, діяльність Московського патріархату, попри 
голослівні заяви про власну аполітичність, засвідчує солідарність 
Російської церкви з імперською окупаційною політикою диктатор-
ського режиму В. Путіна. 

Мовний чинник 
Важливою складовою діяльності владних кіл Російської 

Федерації в рамках зовнішньої гуманітарної експансії є зміцнення 
позицій та розширення ареалу побутування російської мови. Особ-
лива увага до цього питання зумовлена тим, що російська мова 
виступає одним з наріжних каменів «русского мира», об’єднавчим 
чинником міжнародної спільноти громадян різних країн, пов’яза-
них з Росією. 

Публічна діяльність російських організацій, спрямована на 
зміцнення позицій російської мови в Україні, здійснюється, 
головним чином, на базі інфраструктури двох установ – «Росспів-
робітництва» та фонду «Русский мир». Зокрема, «Росспівробіт-
ництво» спільно з Міністерством освіти та науки РФ є замов-
никами федеральної цільової програми (ФЦП) «Російська мова» 
на 2011–2015 роки. П’ятирічний бюджет програми становить 
2526,66 млн рублів [4], а її заходи планується здійснювати як на 
території РФ, так і в інших країнах. Серед них – реалізація 
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проектів, які базуються на використанні новітніх інформаційно-
комунікаційних технологій (наприклад, інтерактивний портал 
російської мови Gramota.ru, розрахований переважно на вчителів 
і викладачів російської мови, а також на працівників ЗМІ). 

На стадії розробки перебувають ще дві серйозні державні кон-
цепції – «Російська школа за рубежем» та «Підтримка російської 
мови за рубежем». 10 квітня 2013 р., виступаючи в межах «години 
уряду» в Державній думі РФ, керівник «Росспівробітництва» 
К. Косачев заявив, що жодна мова у світі не скорочувала так 
стрімко свого впливу, як російська за останні 20 років, та закликав 
збільшити фінансування для відновлення її позицій у світі. 

Успішному функціонуванню та розвитку російської мови в 
Україні сприяє підтримка РФ окремих вітчизняних посадовців, 
політиків та організацій, що провадять діяльність в інтересах РФ. 
Найбільшим успіхом такої політики свого часу стало ухвалення 
Верховною Радою України Закону України «Про засади державної 
мовної політики», покликаного зміцнити позиції російської мови у 
національному суспільному просторі. Одного з авторів згаданого 
Закону, народного депутата України С. Ківалова, у лютому 2013 
року президент РФ В. Путін нагородив медаллю Пушкіна «за 
великий внесок у збереження та популяризацію російської мови і 
культури за рубежем»[5]. 

Значущою особливістю зовнішньої політики Росії у мовній сфе-
рі щодо України (а також країн Балтії) є наголошування на нібито 
«утисках і переслідуваннях», яких зазнає російська мова та її носії. 

Освітній чинник 
Ще одним важливим напрямом діяльності з розширення 

впливу Росії у світі та реалізації ідей «русского мира» визнається 
зміцнення позицій російської освіти, розвиток експорту освітніх 
послуг. Провідна роль у відповідній царині належить «Росспів-
робітництву». Саме ця інституція координує взаємодію з росій-
ськими університетами в країнах СНД, контролює двосторонні 
програми студентських обмінів, здійснює роботу з добору та 
направлення на навчання до Росії іноземних громадян.  

У царині дошкільної та середньої освіти діяльність російських 
державних структур на території України відбувається за чотирма 
основними напрямами:  
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1. Видання підручників і посібників з російської мови (а 
подеколи й літератури та історії) та надання їх відповідним навчаль-
ним закладам переважно у російськомовних регіонах (Донбас, 
Харківська область, Південь України).  

2. Підтримка процесу перепідготовки вчителів російської мови.  
3. Розвиток технологій та матеріальної бази дистанційної осві-

ти, обладнання пунктів доступу до віддалених джерел інформації, 
у тому числі за рахунок російських спонсорів, зокрема, компанії 
«Газпром».  

4. Відкриття російських шкіл, котрі функціонуватимуть або при 
посольстві РФ, або при представництвах «Росспівробітництва».  

На території України діють кілька філій російських ВНЗ, що 
здійснюють очне навчання. Вони розташовані переважно в анексо-
ваній РФ АР Крим. У Севастополі, зокрема, працюють філія 
Московського державного університету ім. М. Ломоносова, Інститут 
економіки і права (філія Московської академії праці і соціальних 
відносин), Кримська філія Новоросійської державної морської 
академії, Севастопольська філія Санкт-Петербурзького гуманітарно-
го університету профспілок, Севастопольська філія Саратовського 
державного соціально-економічного університету [6].  

Російські ВНЗ, що пропонують заочну форму навчання 
громадянам України, представлені Російським державним гумані-
тарним університетом, Московським державним індустріальним 
університетом та Московським державним університетом статис-
тики, економіки та інформатики, залученням студентів до яких 
займається офіційний представник – компанія «Інститут сучасних 
технологій – Україна» [7]. Представництва названих російських 
ВНЗ функціонують, крім Києва, в Одесі, Дніпропетровську, Запо-
ріжжі, Донецьку, Луганську, Кременчуці та Сімферополі, 
пропонуючи мешканцям відповідних областей України подавати 
документи і навчатися в зазначених російських університетах за 
дистанційними технологіями.  

Російська вища освіта на поточному етапі, правда, не має в 
Україні значних перспектив для свого розвитку. Зумовлюється це у 
першу чергу достатньою (чи навіть надмірною) кількістю вітчизня-
них ВНЗ, що надають цілком співмірні чи й вищі за якістю освітні 
послуги. Окрім того, представники бізнесової та політичної еліт 
України (як і самої Росії) для своїх дітей більше схильні обирати 
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британські, американські і швейцарські школи й університети, і 
змінити цю тенденцію протягом ближчих років навряд чи вдасться.  

Культурний чинник 
Інструментами реалізації офіційної культурної політики РФ в 

координатах «русского мира» виступають уже відомі організації – 
Росспівробітництво та Фонд «Русский мир». Вони мають свої 
представництва і центри, котрі розташовані у Києві та переважно у 
східних і південних регіонах України. До їхніх завдань належать: 

– сприяння збереженню російської мови та її вивченню у 
національній системі освіти України; 

– проведення науково-практичних конференцій, семінарів, 
конкурсів з російської культури, національних і міжнародних 
олімпіад з російської мови; 

– сприяння у підборі і направленні українських громадян на 
навчання в Російську Федерацію; 

– співпраця з асоціаціями і товариствами дружби з Росією, 
радами ветеранів і громадськими об’єднаннями співвітчизників. 

В Україні, до речі, функціонувало близько півсотні згаданих 
«організацій співвітчизників». Діяльність більшості з них має 
культурно-просвітницьке спрямування. Однак наявні й одіозні 
об’єднання – Український філіал Інституту країн СНД, Всеукраїн-
ський правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна», 
Міжнародна громадська організація «Вірне козацтво», Всеукраїн-
ська громадська організація «За Україну, Білорусь і Росію». Їхня 
ідеологія та діяльність вирізняються антиукраїнським, антидержав-
ним характером, спрямовані на блокування самостійного розвитку 
України та на її реінтеграцію в черговий варіант Російської імперії. 

Водночас, необхідно зазначити, що у національному гумані-
тарному просторі вплив російської культури, незважаючи на заяву 
керівника Росспівробітництва К. Косачева про те, що російські 
центри науки і культури є «головною опорою та інструментом 
просування російської гуманітарної присутності у світі»[8], більш 
ефективно поширюється не органами, створеними державною вла-
дою РФ, а недержавними суб’єктами ринку культурної продукції.  

На українському телебаченні російські телесеріали вже давно 
успішно конкурують з американськими, мексиканськими та бра-
зильськими. Крім того, що вони підтримують почуття культурної 
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єдності українського і російського народів, значна їх частина 
формує образ українця, далекий від ідеалу людської досконалості.  

Сучасний російський кінематограф посилює ідеологію єди-
ного «спільного» історичного минулого, яке начебто було в країн 
колишнього СРСР. Наявність «інших» історій, не пов’язаних із 
Росією та більшовицьким тоталітаризмом, у народів на теренах 
пострадянського простору навіть не розглядається або подається 
викривлено. 

Український книжковий ринок перенасичений російською 
книжковою продукцією. Значну частину цієї продукції становлять 
«наукові» твори, які подають радянське й російсько-імперське 
трактування історичних і сучасних подій та процесів, зокрема, 
українсько-російських відносин, українського національно-
визвольного руху. 

Найбільші книжкові мережі країни (зокрема, «Книжковий 
супермаркет», «Літера», «Буква» та низка інших) є дочірніми 
філіями російських мереж або виконують їхні маркетингові 
завдання. Вони цілеспрямовано просувають російську книгу і дуже 
обмежено беруть на реалізацію продукцію українських видав-
ництв. Фактично українців, попри бажання, позбавляють права 
читати рідною мовою. А це вже питання не лише мови, а й фор-
мування цінностей, світогляду та способу сприйняття світу. 

Україна залишається важливим сегментом ринку російської 
популярної музики, великою аудиторією для російських естрадних 
виконавців, які, до того ж, виступають критерієм професійності та 
еталоном смаку.  

Одним з напрямів експансії російської культури в Україну є 
формування позитивного образу імперського минулого, зокрема, 
шляхом відновлення або встановлення пам’ятників видатним 
діячам російської імперії. Прикметно, що у багатьох випадках 
ініціатива походить від представників української місцевої та 
законодавчої влади. Це можна розцінювати як ознаку ефективності 
дії «м’якої сили» в російській зовнішній культурній політиці, коли 
її агентами є не російські інституції, а українські резиденти. 

Отже, культурний складник є не лише одним із найважли-
віших, а домінантним у концепції «русского мира». Культура та 
мова – це фактично єдине, що може об’єднати громадян Росії, 
російську діаспору, російськомовних (незалежно від національної 
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належності) громадян інших держав і всіх інших, хто розгля-
дається як потенціальний член цієї глобальної спільноти. 

І, насамкінець. З розгортанням навесні 2014 р. активної фази 
агресії РФ проти України спостерігається радикалізація прихиль-
ників ідеології «русского мира». Останню широко застосовують 
російські агенти для мобілізації сепаратистських настроїв у 
відповідних регіонах Української держави. Міфологеми «рус-
ского мира» (зокрема, «захист співвітчизників/ російськомовних 
громадян», «збереження спільної історичної пам’яті», «відсіч 
націоналізму» тощо) знаходять підтримку серед провідників сепа-
ратизму, культивуються різними екстремістськими угрупован-
нями, метою діяльності яких є розкол України. Спочатку в 
Криму, а згодом у східних та південних областях України гасла, 
що збігаються з ідеологемами «русского мира», стали «візитною 
карткою» сепаратистського руху. 

Особливу небезпеку активна проросійська пропаганда в ко-
ординатах «русского мира» становить для частини дезорієнтованих 
жителів Донецької і Луганської областей, які починають пов’язу-
вати із закликами та діями сепаратистів сподівання на стабілізацію 
становища завдяки відділенню від України та проголошенню 
незалежних квазідержавних утворень або через приєднання до РФ 
за прикладом Криму. 

Оскільки проект «русского мира» суперечить національним 
інтересам України, орієнтований на підрив гуманітарної безпеки 
Української держави, поляризує українське суспільство, пере-
шкоджає формуванню загальноукраїнської ідентичності, гальмує 
процеси європейської інтеграції, то, природно, постає питання про 
спроможність на найвищому державному рівні здійснювати 
заходи, що покликані нейтралізувати експансію неоімперських 
світоглядних конструктів в українському суспільстві. Адже від 
розв’язання цієї проблеми значною мірою залежить цивілізаційне 
майбутнє українського народу. 
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 ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ  
В УМОВАХ РОЗГОРТАННЯ  
ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ 

 
Аліна Зуйковська 

 
МОБІЛІЗАЦІЯ МАСОВОЇ АКТИВНОСТІ 
УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН У КОНТЕКСТІ 
ВИРАЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ 

 
Стаття присвячена аналізу масових політичних акцій, що 

відбулися в Україні за двадцять останніх років. Дослідження, 
проведене на основі контент- і івент-аналізу, було спрямоване на 
виявлення мети, методів і результатів політичних акцій, які мали 
масовий характер. Автором було виявлено три типи політичних 
кампаній, розгортання яких супроводжувалося залученням масової 
участі громадян.  

Ключові слова: масові політичні акції, протести, політичні 
кампанії, політична участь. 

Alina Zuikovska. Mass political actions in Ukraine. Mass 
political actions that took place in Ukraine for the past twenty years are 
analyzed in the article. The case-study research based on content and 
event analysis reveals the goals, means and results of the political 
actions with mass participation. As a result the author discussed three 
types of political campaigns that were accompanied by mass 
participation of citizens. 

Key words: mass political actions, protests, political campaigns, 
political participation. 

 
Масові політичні акції стали невід’ємною складовою сучасної 

української політики. Як інструмент політичного тиску на органи 
державної влади масові політичні акції – конвенційні і неконвен-
ційні, протестні і мирно-демонстраційні, у вигляді пікетів, страйків, 
мітингів, демонстрацій, маршів, наметових містечок – використо-
вувалися різними соціальними і політичними акторами для 
відстоювання своїх інтересів.  
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Розробники теорії колективної дії стверджують, що учасни-
ками масових політичних акцій стають люди із загостреним 
відчуттям нерівності і несправедливості, пригнічені усвідомлен-
ням, що внесок, який вони роблять до системи розподілу суспіль-
них благ, значно перевищує вигоди, які вони одержують у 
результаті [1, с. 178]. Оскільки держава призначена дбати про 
інтереси суспільства і, взявши на себе відповідні зобов’язання, 
надає громадянам конкретні суспільні блага, то у випадку 
неефективного здійснення нею цієї функції (суспільні блага 
можуть надаватися у недостатній кількості або з низькою якістю) 
суспільство реагує масовими виступами на недоліки системи 
державного управління. Тобто громадяни, чиї інтереси і права 
були утиснуті, використавши нерадикальні інструменти впливу на 
органи державної влади (запити, петиції, скарги тощо), конвер-
тують своє незадоволення у протестну політичну поведінку.  

Дослідження масових політичних акцій в Україні було 
спрямовано на з’ясування відповідей на такі питання: у чому 
полягала мета і на здобуття якого суспільного блага спрямована 
масова акція, наскільки ефективною вона виявилася з точки зору 
досягнення артикульованих вимог і що було здобуто внаслідок її 
проведення.  

Ураховуючи методологічні складнощі у визначенні масштабів 
масових політичних акцій, що пов’язані з низьким рівнем 
валідності даних про кількість учасників акцій (відмінність даних 
про «очікувану» і «реальну» кількість учасників масового заходу в 
повідомленнях управлінь внутрішніх справ, організацій-ініціаторів 
акції, ЗМІ), відбір кейсів для аналізу здійснювався на основі 
синхронного (у межах тижня) відображення у повідомленнях 
всеукраїнських і обласних газет, телевізійних новин, інтернет-
порталах факту проведення акції, а також на основі – фіксації у 
повідомленнях ЗМІ кількості її учасників, місця проведення, 
наявності спеціальної організуючої ланки для координації дій 
учасників (актора, який під час акції уможливлює рух маси 
громадян у межах чітко визначеної території). Дослідження 
здійснювалося методом івент- і контент-аналізу, за результатами 
якого було виявлено низку політичних кампаній, у рамках яких 
відбулися акції за масовою участю громадян.  
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1. Кампанії, спрямовані на захист соціальних гарантій і 
економічних свобод через діалог з органами влади  

У другій половині 1990-х років серед основних причин 
масових мітингів і страйків, що зумовлювали політичну участь 
різних верств і професійних груп українського населення (шах-
тарів, працівників промислових підприємств, військових, освітян), 
була заборгованість із заробітної плати та соціальних виплат. У 
1997–1998 рр. масові пікети хвилями пройшли по обласних 
центрах й у столиці країни. Вимоги щодо погашення державними 
підприємствами заборгованості перед працівниками, адресовані 
місцевим органам виконавчої влади, уряду (Прем’єр-міністру і 
очільнику профільного міністерства), Президенту і парламенту, 
артикулювалися самоорганізованими страйковими комітетами, 
незалежними профспілковими організаціями. Досягнувши кон-
кретних результатів у виконанні вимог (виплати заборгованості із 
зарплат), тимчасові лідери економічно «дискримінованих» профе-
сійних груп брали участь у виборчих кампаніях, стаючи уповно-
важеними представниками їх інтересів у центральних і місцевих 
органах державної влади.  

Наприкінці 90-х років, незважаючи на активну популяризацію 
«продемократичними» партіями націоналістичних і ліберально-
демократичних ідей, поширені серед населення настрої незадо-
волення гарантіями соціального захисту і прав на гідну оплату 
праці стали сприятливим ґрунтом для збільшення прихильників 
соціалізму, перетворивши популізм соціалістичного толку на 
ідеологічний  тренд більшості виборчих кампаній.  

Розгортання масових політичних кампаній на захист соціаль-
них прав і гарантій окремих верств населення в Україні мало місце 
у 2011–2012 рр. Представники пільгових категорій населення – 
ліквідатори і постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, ветерани 
Афганістану, діти війни, інваліди – виступили на захист соціаль-
них пільг, які опинилися під загрозою внаслідок звуження обсягу 
бюджетного фінансування соціальних програм (ухвалення Закону 
«Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», 2012 р.).  

Масові заходи за участю чорнобильців, афганців і дітей війни 
тривали з вересня 2011 р. до жовтня 2012 р. «Пільговики» пікету-
вали Верховну Раду України, КМУ, обласні державні адміністрації 
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і обласні управління Пенсійного фонду, вимагаючи скасування 
Закону «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», 
забезпечення виплати пенсій у повному обсязі. За час проведення 
кампанії відбулося декілька резонансних подій: 20 вересня 2011 р. 
пікетувальники змогли потрапити всередину будівлі Верховної 
Ради, звідки були виведені загонами «Беркут», 1 листопада 2011 р. 
зламали огороджувальний паркан біля Верховної Ради, після чого 
були відтіснені правоохоронцями від входу до будівлі, 27 листо-
пада 2011 р. у наметовому містечку м. Донецька помер учасник 
акції протесту – Г. Конопльов. Паралельно з протестами у м. Київ 
масові акції відбулися в Донецьку, Луганську, Львові, Харкові. 30 
вересня 2011 р. між урядом і ключовими учасниками протесту – 
Українською спілкою ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціо-
налістів), а також Всеукраїнською громадською організацією 
інвалідів «Союз Чорнобиль України» було підписано Меморандум 
про взаємодію і співробітництво. Окрім того, рішенням КМУ було 
створено дві Консультативні ради: з питань поліпшення соціаль-
ного захисту ветеранів війни [2] і з питань поліпшення соціального 
захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи [3].  

У першій декаді листопада 2011 р. розпочалася друга хвиля 
протесту: мітингувальники вимагали виконання положень Закону 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи». Вони пікетували обласні управ-
ління Пенсійного фонду, розгортали наметові містечка біля них, 
голодували. Акції проголошувалися безстроковими, хоча з другої 
половини грудня 2011 р. почали згасати. У середині грудня 2011 р. 
уряд звітував про виконання умов Меморандуму на 90% [4]. Разом 
з тим, упродовж січня, лютого, квітня, травня, вересня і жовтня 
2012 р. у різних містах України відбулися «чорнобильські» акції 
протесту, але оскільки їх учасники не висували нових вимог до 
влади, то акції мали інерційний характер.  

Зазначимо, що з боку політичних сил здійснювалися кроки для 
перехоплення ініціативи у громадських організацій щодо артику-
ляції вимог зазначених категорій населення, які завершувалися 
незначним піар-ефектом. Так, представниками ВО «Батьківщина», 
політичних партій «Громадянська позиція», «УДАР Віталія 
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Кличка» було здійснено неодноразові спроби встановити під час 
протесту «намети-громадські приймальні» для учасників акцій 
(рішенням суду ці партійні ініціативи були заборонені). Окрім 
того, як повідомляли ЗМІ, витрати на поховання Г. Конопльова 
взяло на себе ВО «Батьківщина» [5], а 29 листопада 2011 р. біля 
КМУ було проведено акцію «Проти вбивств мирних мітин-
гувальників», у якій взяла участь громадська організація «Спільна 
справа» (очільник – О. Данилюк), що згідно із задекларованими 
нею цілями [6] не має відношення до захисту прав чорнобильців.  

На захист інших загальноукраїнських цінностей – економічної 
свободи і прав на підприємницьку діяльність – виступили пред-
ставники малого і середнього бізнесу. Реакцію підприємців у 
вигляді багатотисячної акції протесту на центральній площі країни 
спричинило прийняття у 2010 р. Податкового кодексу України. 
Упродовж протесту, який у пресі дістав назву «податковий май-
дан», артикулювалися три ключові вимоги: накладання вето на 
Податковий Кодекс України, відставка уряду і призначення вибо-
рів Верховної Ради на березень 2011 р.  

Акції проходили з 22 листопада до 3 грудня 2010 р. в обласних 
центрах країни і м. Києві. Внаслідок переговорів між учасниками 
«податкового майдану» і органами влади були занесені зміни у 
Податковий Кодекс України, створено Координаційну раду малого 
та середнього бізнесу при Кабінеті Міністрів України (КМУ), до 
складу громадських рад і колегій органів виконавчої влади були 
включені представники малого та середнього бізнесу [7]. 1 грудня 
2010 р. уряд та підприємці підписали Меморандум щодо узго-
дження спільних дій щодо податкового кодексу [8] і представники 
підприємців увійшли до складу ради при КМУ [9].  

Тим не менш, учасникам протестних акцій не вдалося 
здійснити радикальні зміни у державній податковій політиці, про 
що свідчить продовження акцій протесту підприємців після пере-
говорів з урядом. Не всі учасники акцій визнали результати перего-
ворів [10]. Активісти, які не увійшли до Координаційної ради при 
КМУ, у березні 2011 р. спільно з опозиційними політичними силами 
організували автомобільний марш-протест Україною (21 березня 
2011 р. дві автоколони виїхали з м. Луганська і Львова, рухалися 
містами країни до Києва, де 25 березня 2011 р. на Європейській 
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площі за участю Н. Королевської відбувся протестний мітинг 
«Повернемо собі Україну!»), взяли участь у мітингу опозиційних 
політичних сил на День Незалежності в м. Києві (24 серпня 2011 р.), 
провели «Марш порожніх гаманців» на знак протесту проти «зубо-
жіння українського народу» (жовтень, 2011 р.).  

Організовані представниками підприємницької верстви насе-
лення масові заходи мали політичний і рекламний характер, метою 
яких було створення низки інформаційних приводів для привер-
нення уваги до потреб підприємців, а результатом – появу нових 
політично активних громадських рухів і об’єднань, що виражають 
інтереси українських підприємців (Асамблея громадських 
організацій малого і середнього бізнесу, Всеукраїнське об’єднання 
громадських організацій малого і середнього бізнесу «Фортеця», 
Федерація профспілок працівників малого і середнього 
підприємництва України та інші).  

2. Масові політичні акції під час виборчих кампаній  
Окрім масових «зустрічей з виборцями» і масових зібрань на 

партійні з’їзди, які є невід’ємною складовою виборчої кампанії 
будь-якої української політичної сили, можна виокремити декілька 
типів масових акцій, що стали складовою різних політичних 
кампаній, проведених партіями в рамках виборів до органів 
державної влади: 

По-перше, масові акції, що проводилися партіями на різних 
фазах виборчої кампанії і були спрямовані на створення інфор-
маційного приводу щодо «досягнень» «важливих» рішень і 
«знакових» подій для політичної сили. Наприклад, 22 січня 2012 р. 
у м. Києві ВО «Батьківщина», «Фронт Змін», ВО «Свобода» та 
інші опозиційні політичні партії провели спільний мітинг, на 
якому оприлюднили підписання угоди «Про спільні дії Об’єднаної 
опозиції України», упродовж серпня 2012 р. ПАРТІЯ РЕГІОНІВ 
організувала низку мітингів у східних областях країни на 
підтримку мовної політики і соціальних ініціатив Президента  
В. Януковича та інше.  

У рамках зазначеного типу масових акцій окремо виділимо 
громадсько-політичний протест, що у червні–липні 2012 р. супро-
воджував ухвалення Закону «Про засади державної мовної 
політики» (від 3 липня 2012 р.). У протесті взяла участь низка 
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громадських організацій і політичних партій (Об’єднана опозиція 
«Батьківщина», ВО «Свобода», «УДАР Віталія Кличка»). Кампанія 
проти «мовного закону» розпочалася у травні 2012 р. із зали 
засідань Верховної Ради, де під час його ухвалення у першому 
читанні між депутатами розпочалася бійка [11]. Ескалація протесту 
відбулася у липні 2012 р., під час проведення вуличних акцій 
протесту біля Українського дому. У липні 2012 р. протесту-
вальники вимагали ветувати Закон «Про засади державної мовної 
політики», у серпні 2012 р. – імпічмент Президенту. Резонансними 
подіями акції стали сутички між протестувальниками і 
спецзагонами «Беркут», голодування учасників акцій. Зазначимо, 
що ВО «Свобода», «УДАР Віталія Кличка» проводили окремі 
регіональні кампанії мовних протестів. Зокрема, у серпні 2012 р. 
ВО «Свобода» мобілізувала своїх прихильників на проведення 
всеукраїнської акції протесту проти визнання закону на рівні 
органів місцевого самоврядування. Акції виявилися результа-
тивними у трьох західних областях України (Івано-Франківська, 
Львівська, Тернопільська обласні ради не визнали закон), у решті 
областей країни закон був підтриманий органами місцевого 
самоврядування. Спроби каналізувати політичну напругу щодо 
Закону «Про засади державної мовної політики» позитивно 
відобразилися на рейтингах зазначених політичних сил.  

По-друге, масові акції, спрямовані на захист або опротесту-
вання результатів виборів. Зокрема, упродовж 22–27 листопада 
2004 р. у Києві, Донецьку, Харкові, Севастополі, Кіровограді, 
Луганську, Одесі, Севастополі відбулися масові мітинги на захист 
результатів голосування за кандидата у президенти В. Януковича. 
Прикладами акцій за опротестування результатів виборів стали 
масові мітинги упродовж 22–27 листопада 2004 р. у Києві, захід-
них і центральних областях країни на підтримку кандидата у Пре-
зиденти В. Ющенка. Зазначимо, що акція на підтримку В. Ющенка 
розпочалася з організації коаліцією політичних сил «Сила народу» 
паралельного підрахунку голосів. Результати «національного 
екзит-полу» оприлюднювалися на масовому зібранні на Майдані 
Незалежності (де було розгорнуто наметове містечко). Після 
оприлюднення офіційних результатів голосування стартувала 
всеукраїнська акція протесту проти фальсифікації підрахунку 
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голосів. 22–23 листопада 2004 р. в Ужгороді, Вінниці, Житомирі, 
Черкасах, Чернівцях, Полтаві, Сумах, Рівному, Одесі, Миколаєві, 
Тернополі, Херсоні, Хмельницькому, Дніпропетровську, Кіро-
вограді, Запоріжжі, Львові, Луцьку відбулися масові мітинги, під 
час яких учасники акцій пікетували обласні державні адміністрації, 
управління внутрішніх справ та інші політико-адміністративні 
установи. 24–25 листопада 2004 р. кількість учасників акцій на 
Майдані Незалежності значно збільшилася за рахунок прибуття 
учасників акцій з інших міст України. Унаслідок акцій 27 листо-
пада 2004 р. Верховна Рада України визнала результати другого 
туру виборів недійсними, а 4 грудня 2004 р. ЦВК призначила дату 
повторного голосування.  

Окрім того, практика опротестування результатів голосів за 
масової участі населення мало місце після дня голосування на 
парламентських виборах 2012 р. У першій декаді листопада 2012 р. 
процес підрахунку голосів виборців супроводжувався мітингом 
прихильників ВО «Свобода», «УДАРу Віталія Кличка», ВО 
«Батьківщина» біля ЦВК [12]. Учасники акції вимагали чесного 
підрахунку голосів. Компромісом між мітингувальниками і ЦВК 
стало прийняття 5 листопада постанови про неможливість встано-
вити результати виборів на 5 одномандатних округах і необхід-
ність проведення перевиборів у п’яти проблемних округах [13].  

По-третє, масові політичні акції, спрямовані на формування 
політичної ідентичності виборців1. В Україні масові урочисті 
мітинги організуються партіями переважно у такі святкові дні, як: 
День Незалежності, День солідарності трудящих, День Перемоги, 
День Соборності, окремими політичними силами – у День свободи 
(22 листопада) і День створення УПА (14 жовтня). Зазначимо – під 
час виборчих кампаній свята стають додатковим приводом для 
комунікації політичних сил з електоратом, тому нерідко в один 
день на території одного міста може відбуватися декілька уро-
чистих мітингів, організованих різними політичними силами 
(найчастіше це День Незалежності). Так, у 2011 р. на День 
                                                 

1 Демонстрація політичним лідером поваги до історичних подій і постатей 
сприяє формуванню відчуття політичної ідентичності громадян (через актуалі-
зацію елементів історичної пам’яті), що здатне модифікувати їх поведінку у 
відповідному політичним цілям напрямі. 
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Соборності у м. Києві одночасно проходили мітинги партій 
«Фронт Змін», «За Україну!», УРП, «Собор» (місто проведення – 
Контрактова площа), ВО «Батьківщина» (Софійська площа) і 
ПАРТІЇ РЕГІОНІВ (Палац культури «Україна»); під час виборчої 
кампанії 2012 р. на День Незалежності (24 серпня 2012 р.) ВО 
«Свобода» провело урочисту ходу у вишиванках одночасно в 17 
обласних центрах країни. Окрім того, в Україні склалася практика 
проведення масових «контрзібрань» – проведення в одному місці в 
один і той самий час мітингів ідеологічно полярних політичних 
сил. Так, наприкінці 1990-х рр. основними учасниками контр-
зібрань були, з одного боку, КПУ, СПУ, з іншого – НРУ, у 2009–
2012 рр. – праву ідеологічну «нішу» у протистоянні зайняла ВО 
«Свобода». Масові урочисті заходи за участю радикально налашто-
ваних політичних партій неодноразово мали тенденцію до пере-
ростання у конфліктне протистояння між прихильниками партій 
(наприклад, святкування дня створення УПА, а також Дня 
Перемоги – у 2011 р. у Львові, у 2013 р. – у Тернополі).  

3. Кампанії, спрямовані на дискредитацію політичного 
суб’єкта 

Акції, що відбулися з листопада 2000 до березня 2001 рр. в 
Україні і всіх обласних центрах у рамках політичної кампанії 
«Україна без Кучми!» проходили у форматі мітингів, які не відріз-
нялися значною масовістю, хоча сама кампанія мала потужний 
суспільний резонанс. Координацію акцій здійснював Форум 
національного порятунку, до якого увійшли такі політичні партії, 
як СПУ, ВО «Батьківщина», «Наша Україна», УРП, НРУ та інші 
«опозиційні» до провладних політичних сил часів президенства  
Л. Кучми партії і політики. Метою діяльності Форуму визначалося 
усунення від влади Л. Кучми. Ключовими подіями кампанії були: 
«касетний скандал» – оприлюднення О. Морозом «плівок Мельни-
ченка» (28 листопада 2000 р.); всеукраїнська акція протесту, 
ескалація якої відбулася 9 березня 2001 р., коли під час протесту 
біля Адміністрації Президента мало місце зіткнення протестуваль-
ників із міліцією і проти учасників протесту було використано 
сльозогінний газ. У більшості обласних центрів країни, де 
проводилися протести, були розгорнуті наметові містечка, а під час 
акцій поширювалася інформація про підготовку всеукраїнського 
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референдуму з питання дострокового припинення президентських 
повноважень Л. Кучми. 

 У рамках кампанії «Україна без Кучми!» 16 вересня 2002 р. 
до другої річниці смерті журналіста Г. Гонгадзе у Києві, Львові, 
Одесі та інших великих містах України була проведена акція 
«Повстань, Україно!». Результатом кампанії стала дискредитація 
іміджу Президента Л. Кучми. За даними Центру Разумкова 
підтримка його діяльності на кінець 2002 р., порівняно з 2000 р., 
зменшилася майже утричі (з 22,6% у квітні 2000 р. до 7,6% у 
грудні 2002 р.) [14].  

Розпочата у березні 2007 р. кампанія щодо розпуску Верховної 
Ради України здійснювалася за масової участі громадян, ідеоло-
гічно поляризованих подіями «помаранчевої революції». За 
ініціативи ВО «Батьківщина» і «Народного Союзу Наша Україна» 
було створено Комітет національного порятунку, який коорди-
нував рух своїх прихильників з регіонів до столиці. Паралельно з 
діями Комітету національного порятунку партії, що увійшли до 
складу парламентської коаліції (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, КПУ, СПУ), 
мобілізували своїх прихильників на участь у масовому мітингу на 
підтримку коаліції. Як наслідок, у Києві утворилося два «май-
дани»: наметові містечка були розгорнуті на майдані Незалежності 
і Європейській площі. Мобілізація громадян на участь у масовому 
заході стала фактором дострокового припинення повноважень 
Верховної Ради України V скликання, дискредитації спікера парла-
менту (О. Мороза) і очолюваної ним політичної партії (СПУ, яка 
після 2007 р., беручи участь у виборчих кампаніях, перетворилася 
на «аутсайдера» української політики).  

У грудні 2011 р. і липні 2012 р. за ініціативи опозиційних 
політичних партій («Фронту Змін», ВО «Батьківщина», ВО «Сво-
бода») було проведено всеукраїнську акцію «Україна проти Януко-
вича!». Учасники акцій (прихильники партій з різних регіонів 
країни) у грудні 2011 р. виступили проти узурпації влади В. Яну-
ковичем [15], економічної і соціальної політики уряду, у липні – за 
відставку В. Януковича і проти мовної політики уряду.  

Весною 2013 р. ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», партії 
«УДАР Віталія Кличка» організували всеукраїнську акцію «Вста-
вай, Україно!», вимагаючи відставки Президента, проведення 
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позачергових виборів до Верховної Ради, виборів мера Києва, 
звільнення екс-прем’єра Ю. Тимошенко, припинення політичних 
репресій, відміни пенсійної, освітньої, медичної реформ, дотри-
мання принципів демократії, прав і свобод людини.  

З березня по травень 2013 р. протестні мітинги відбулися у 
Миколаєві, Донецьку, Вінниці, Львові, Тернополі, Ужгороді та 
інших обласних центрах країни [16]. Кульмінаційний момент про-
тесту можна було спостерігати 18 травня 2013 р. (на День Європи): 
під час масового мітингу опозиції і контрмітингу ПАРТІЇ РЕГІО-
НІВ «В Європу – без фашистів!» у столиці країни. Акції протестів 
супроводжувалися сутичками мітингувальників з охоронцями 
громадського порядку [17]. Після травневого мітингу опозиційні 
політичні сили продовжили кампанію у регіонах України.  

Таким чином, розглянуті у межах різних політичних кампаній 
масові акції мали протестний характер, що спричинено конфліктом 
інтересів на тлі використання державних ресурсів для забезпечення 
соціальних, економічних, політичних (у плані забезпечення 
конституційних прав і свобод) і культурних потреб українського 
населення. «Больовими точками» українського суспільства у 
користуванні «суспільними благами» стали утиск прав на працю і 
соціальний захист, обмеження економічних і політичних свобод. 
Разом з тим, артикульовані під час масових мітингів, пікетів і 
демонстрацій вимоги задовольнялися і акції могли досягти 
поставленої мети у тому разі, якщо політикам і громадським акти-
вістам вдавалося точно визначити й відобразити в ідеологічних 
гаслах збіг політичних і життєво важливих для конкретних верств 
населення потреб (протести «чорнобильців і афганців», «податко-
вий майдан»). У переважній більшості випадків масових акцій 
мобілізація громадян на участь було спрямовано переважно на 
демонстрацію авторитету і політичної ваги політичних сил.  

 
_______________________________ 

 
1. Lichbach M. The Rebel’s Dilemma: An Evaluation of Collective Action /  

M. Lichbach/ International Terrorism: Political Implications, 1991. 
2. Постанова КМУ № 1078 від 26 жовтня 2011 р. «Про утворення 

Консультативної ради з питань поліпшення соціального захисту ветеранів війни» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1078-
2011-%D0%BF 



0  

 280 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 6(74) 

3. Постанова КМУ № 1112 від 26 жовтня 2011 р. «Про утворення 
Консультативної ради з питань поліпшення соціального захисту громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1112-2011-%D0%BF 

4. «Союз Чорнобиль України»: Меморандум між Урядом і чорнобильцями 
вже виконано на 90 відсотків. – 17 грудня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу - http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244796 971 

5. Соратники Тимошенко взяли на себе всі витрати на поховання 
однопартійця-чорнобильця. – 28 листопада 2011 р. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/36370 

6. Маніфест-петиція громадського руху «Спільна справа» [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.spilnasprava.com/wp/?page_id=494 

7. Глава держави заветував Податковий кодекс [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/18833.html 

8. Уряд та підприємці підписали Меморандум з узгодження спільних дій 
щодо Податкового кодексу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=243876474 

9. Постанова КМУ від 22 грудня 2010 р. «Про затвердження Положення 
про Координаційну раду з питань розвитку малого та середнього 
підприємництва та її складу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1210-2010-%D0%BF 

10. Під зрадницьким Меморандумом наразі є 7 підписів псевдолідерів 
підприємців [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mistovoli.org/pid-
zradnickim-memorandumom-vzhe-7-pidpisiv-psevdolideriv-pidpriyemciv/ 

11. Сутички через законопроект про основи державної мовної політики – 
«5 канал». – 25 травня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.youtube.com/watch?v=ueykcbtxoC4 

12. Мітинг біля ЦВК [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.youtube.com/watch?v=0C1QSW0L9Kw, а також: http://www.youtube. 
com/ watch?v=5ONUfy5PUdM і http://www.youtube.com/ watch?v=x1SYa1IKP9s 

13. Постанова ЦВК №1931 від 5 листопада 2012 р. [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/acts/ShowCard?id=33403 &what=0 

14. Соціологічні опитування Центру Разумкова: Чи підтримуєте Ви 
діяльність Президента України? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=67 

15. «Україна проти Януковича» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.youtube.com/watch?v=UqQRt5fnHo0, а також – 
https://www.youtube.com/watch? v=zvrjgAgrxXw 

16. Акція «Вставай, Україно!» // Тег «Український тиждень 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dt.ua/POLITICS/u-mikolayevi-v-
chetver-vidbudetsya-akciya-opoziciyi-vstavay-ukrayino-123517_.html 

17. Акція 18 травня «Вставай, Україно!» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=AiGiLBlzO4k 



 

 281 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

Едуард Щербенко 
 

ПРАКТИКА «ЧИСТОК»  
І ПРОБЛЕМА ПРИМИРЕННЯ 

 
Явище «чисток» розглядається в статті як один з виявів 

формування модерних «уявлених спільнот». Шлях до примирення 
пролягає через розрізнення «ідея/ідеологія» і бачення обличчя 
іншого як неусувної інстанції в моделі суспільної комунікації. 

Ключові слова: ідеологія, примирення, уявлені спільноти, 
«чистка». 

Eduard Scherbenko. The ’cleansings’ practice and problem of 
conciliation. The phenomenon of “cleansings” is analyzed in the paper 
as one of the consequences of process of shaping modern “imagined 
communities”. The key point of the way to conciliation is the “idea/ 
ideology” differentiation and inclusion the otherness as a basis of 
social communication’s model.  

Key words: “cleansing”, conciliation, ideology, imagined 
communities. 

 
Перше, що впадає у вічі, коли звертаєшся до теми, це те, що 

явище «чисток» (етнічних, конфесійних) протягом минулого 
століття охопило світ подібно до світової війни. Вікіпедія дає дані 
про десятки комісій з національного примирення на різних 
континентах. І друге, на що звертаєш увагу, – крім інституційних, 
сказати б, засобів на кшталт медичної реабілітації, відшкодування 
майнових втрат – примирення всередині країн чи між народами 
супроводжується певними символічними актами: створенням 
меморіалів (на кшталт Долини полеглих) або тим, що глава 
держави опускається на коліна в місці пам’яті (маємо на увазі 
епізод з В.Брандтом). Наша робота буде спробою рефлексії щодо 
зв’язку цих двох речей: чи не повсюдності – і необхідності 
символічного складника. 

Актуальності цьому додає, що хоча в Україні про примирення 
останніми роками казали досить багато – можна знайти численні 
матеріали з теми в друкованих або мережевих ЗМІ, – але це не 
набувало форми академічної рефлексії: принаймні нам не вдалося 
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знайти жодної дисертації з політичних наук, присвяченої цьому 
питанню (тоді як в правовому дискурсі, наприклад, цей концепт 
артикульований). 

Перш за все, скориставшись симптоматологічним підходом, 
виділимо за ідеєю «чистки» «волю-до-чистоти». Очевидно, символ 
чистоти сам по собі є позитивним і феноменологічно сполучений з 
релігійною сферою (як і примирення). Ми знаходимо обряди очи-
щення на найдавніших етапах розвитку людських спільнот і, 
очевидно, у давніх цивілізацій (згадаємо сюжет з Орестеї для 
грецької і з цапом-відбувайлом для юдейської). 

Проте якщо сьогодні ми звернемося до ідеї чистоти у зв’язку з 
релігійною конотацією, чи не перше, з чим ми зіткнемося, – це 
феномен фундаменталізму (на який, як правило, і покладають 
відповідальність за чистки). У зв’язку з цим постає питання: невже 
ідея чистоти має неодмінно вести до жахливих наслідків? 

Проте зведення до варіанта фундаменталізму (умовно кажучи, 
коли шукане було б «готовим» у традиції, до якої причетний за 
вихованням і потребувало б лише усунення «наносного») – не 
обов’язкове. Скористаємося для пояснення моделлю відомої притчі. 
Людина, яка догодила Богові, отримала за винагороду можливість 
поставити будь-яке запитання й попросила показати їй істину. Бог 
показує величезне колесо, увішане незчисленною множиною 
різнокольорових стрічок; далі починає обертати його. Поступово 
кольори, природно, зливаються і дають біле світло. «Ось, – каже 
Бог, – це і є істина». 

Звернемо увагу на кілька ключових моментів. Істина тут постає 
як момент граничний; по-друге, для його досягнення доводиться 
додати енергію; по-третє, кольори залишаються самі собою (щойно 
ми зупинимо оберти, кожна стрічка набуде свого звичного кольору). 
Очевидно, це відрізняється від ситуації фундаменталізму (як і, 
наприклад, випадку різного роду так званих «тоталітарних сект», – 
звідки залучені виходять зі зміненою свідомістю, часто рвучи решту 
соціальних зв’язків; ба більше, єдиним змістом їхньої діяльності 
може ставати нищення не згодних з установками групи, навіть 
ціною власного життя). 

Зафіксувавши цей альтернативний варіант реалізації символу 
чистоти у сходженні (адже світло й постає «чистим»), ми тепер у 
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рамках дослідження звернемося до такого важливого для сучасної 
цивілізації моменту, як особливе значення для неї мистецтва (пор., 
зокрема, місце, відведене йому в праці Габермаса «Модерн: 
незавершений проект» [1]). Але якщо Габермас зосереджується 
переважно на ролі художника й її маніфестаціях, ми будемо гово-
рити про нього дещо в іншій перспективі, взявши не з точки зору 
митця, а реципієнта – «читача» (з урахуванням не лише того, що 
митець від початку виступає «читачем», а й надзвичайного поши-
рення явищ художнього виховання, художньої самодіяльності – зі 
спорідненим їм інтересом до фольклору).  

Для нас тут буде важливий елемент екзистенційного, як воно 
артикулювалося в мистецтві. Зв’язок між «високим» і «низьким» у 
цьому сенсі ставав предметом рефлексії у модерній гуманіта-
ристиці. Так, Гайдеггер показував, що «заклопотання» пересічної 
людини західного світу (das Man) має екзистенційне підґрунтя і 
такий непересічний художник, як Антонен Арто, зауважував, що 
людина, яка не знаходить екстремального стану в любові й мис-
тецтві, шукає його у війні і злочині. 

Ми звернемося до такого елементу феномену мистецтва, як 
катарсис – про який писав уже Аристотель. І акцентуємо увагу: 
якщо дотримуватися феноменологічного підходу, то мистецтво від 
катарсису невіддільне. Це означає, що коли ми бачимо твір, впізна-
ваний як мистецький, з інших країв і епох (аж до печерних 
розписів), – то маємо констатувати й катартичний його елемент як 
атрибутивний. І друге, невідривно від цього – оскільки очевидно, 
що не можемо уявити, щоб зображення, наприклад, бізона скла-
лося з мазків, накладених кожним членом племені, – тобто воно є 
виконаним одним майстром; – маємо припустити феномен 
особистості (хай не артикульований у вигляді авторства, як також 
у середньовічних майстрів). Це означає, що маємо справу з 
феноменом особистості від початків цивілізації (пор. з тим, як 
Вернадський засвідчив, що в будь-яких за давністю геологічних 
покладах знаходимо, хай у щезаючій малій кількості, сліди 
органічної речовини).  

Відповідно, ми можемо по-іншому оцінити практики худож-
ньої самодіяльності й художнього виховання як соціально значущі, 
де елементи гармонії (відповідно до формули, що людина творить 
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також за її законами) стають приступними, на кшталт свого роду 
ініціації, від перших моментів присутності людини в соціальному 
просторі.  

Згадаємо відому ситуацію з реальними «мауглі», коли людська 
малеча в перші роки життя потрапляла до тварин і згодом, повер-
нувшись до людського товариства, так і не могла повністю соціалі-
зуватися. Зіставимо з цим зворотний випадок: коли ми візьмемо 
будь-яке породисте маля вищих ссавців й спробуємо виховати у 
людській родині, це все ж не зробить їх членами людського 
суспільства. Отже (подібно до введеного Фройдом уявлення про 
дитячу сексуальність), ми можемо говорити про дитячу раціо-
нальність, у зародку наявну у будь-якого представника виду Homo 
sapiens – але яка потребує розвитку. Зіставимо тут два протилежні за 
вектором експерименти: Сократа, який показав, що за правильно 
поставлених питань хлопчик-раб розуміє геометричні істини; й 
нацистів, які ставили завданням штучно знизити інтелектуальний 
рівень цілих спільнот. Тут видове визначення виявляється дієвим, 
задаючи нашу єдність понад поділом рас, етносів, конфесій тощо. 

Скориставшись тепер формулою про творення людиною за 
законами гармонії, залучимо до розгляду відому метафору «поет 
своєї справи» як таку, що задає горизонт взаєморозуміння між 
членами людської спільноти («наші перегородки до Бога не 
доходять»). Так Лютер свого часу, за марксівським визначенням, 
перетворив попів на мирян, перетворивши мирян на попів, 
скасувавши привілейований статус кліриків як посередників між 
простим членом спільноти вірних і Абсолютом. Подібно до цього, 
артикулюючи катартичний елемент як вихідний і властивий 
кожному члену людської спільноти як конституюючий людину – 
ми отримуємо модель вселюдської комунікації (як виду Homo 
sapiens), яка очевидно виключає війну – й вбивство взагалі: якщо 
ти той, хто творить гармонію, бачиш іншого як такого ж (подібно 
рибак рибака), вбивати іншого – все одно що вбивати себе. 

Тоді нами реалізується модель civitas Dei (або ж поліса, до 
якого повертається колись вигнаний з нього поет) – що й робить 
зрозумілим, чому демократії не воюють між собою. 

Але яким же чином на шляху до цього доходить до «чисток»? 
– щоб виявити, подивимося на це в історичному плані. 
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Природним хронологічним кордоном тут виступають Амери-
канська й Французька революції, які, як відомо, привели до прин-
ципового зсуву в уявленнях щодо суверенітету, переосмисленого 
як суверенітет народу (наскільки це є необоротним, видно з того, 
що й сьогодні як завгодно авторитарні режими підтверджують 
свою легітимність через вибори). І в їх же основоположних 
документах декларовано невідчужувані права і свободи людини й 
громадянина.  

Усе ХІХ століття пройшло під впливом трьох великих ідей 
емансипації: ліберальної, національної й соціальної. На початку 
являючи єдиний потік, вони поступово набували окремішності, а 
згодом, змінюючись і набуваючи форми ідеології, нерідко вели 
прихильників до запеклої боротьби. 

Ми вкажемо на вихідний спільний знаменник трьох течій, а 
саме – етичний складник: як лібералізм обстоює невідчужуваність 
прав і свобод людини, так і соціалізм не мириться з поневоленням 
бідних, так націоналізм бореться з поневоленням національним. І 
саме «вивітрювання» цього універсального етичного складника 
(часто через його невідрефлектованість) веде до підміни предмета 
боротьби: коли змінюється горизонт бачення і, замість боротися 
«за вашу і нашу свободу», ми боремося кожен «за мою батьків-
щину, права вона чи не права» (пор. заміну мети «щоб не було 
бідних», себто за процвітання всіх, на «щоб не було багатих», 
тобто «розкуркулення»). 

Звернемо увагу на той момент, що згадану зміну уявлення про 
суверенітет супроводжує, поряд з поширенням виборчих прав, 
поява таких соціальних інститутів, як національна література, 
національний театр, національна школа (згадаємо боротьбу за 
національний університет, зокрема, в Східній Європі). Практичне 
пояснення цього природно коріниться в сучасній ситуації 
глобальної економіки, ізоморфній для матеріального і духовного 
виробництва (нового літака, автомобіля – або нового блокбастера): 
кожен складник тут на сьогодні передбачає творчий внесок (новий 
тип двигуна, палива, дизайну – як і жанру, гриму, спецефектів з 
урахуванням новітніх досягнень IT-технологій). Це означає вне-
сення моменту творчості, в принципі, в кожну ділянку суспільного 
виробництва (недарма вже йдеться про творчість як новий тип 
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ресурсів і креативну економіку як таку, що йде на зміну інфор-
маційній). З цим споріднені й зсуви організаційного порядку, що 
поширюються на відносини власності (на кшталт перетворення 
працівників виробництв на акціонерів); що, зрештою, охоплює всю 
соціальну систему, конституційно задану через режим дотримання 
прав і свобод. Отже, розвиток подібних відкритих суспільств 
(закритими вони не можуть бути за визначенням) приводить через 
природноісторичні трансформації до появи нових практик, верств, 
життєвих стилів, соціальних масок у відповідному «соціальному 
театрі». І очевидно, що цей процес передбачає такі самі винаходи, 
якими й запалюються нові «зірки» (згадаємо, як уже мейєрхольдів-
ський театр першої половини минулого століття визначався як 
«театр соціальної маски»). Можна зіставити процес прилучення 
нових людських спільнот до цієї моделі з так званими «хвилями 
демократизації». 

Згаданим вище зсувом пояснюється і поява в усіх сус-
пільствах, які модернізуються, фігури національного поета (в 
енциклопедіях і словниках позначеної характеристиками на кшталт 
«основоположник», «родоначальник» тощо.) Зважаючи на введене 
Б.Андерсоном поняття націй як «уявлених спільнот» [2], розу-
міючи мистецтво як свого роду «граматику уяви» (пор. «музику 
творить народ, а ми обробляємо»), ми трактуємо його як редактора 
накопиченого в передмодерну епоху матеріалу з огляду на нові 
виклики; коли у часи світової економіки й, відповідно, світової 
літератури емансипована особистість вступає в діалог з усім 
людством. Й ідея свободи, що стає універсалією, виступає у невід-
дільності особистого й політичного, – що символізовано фігурою 
Байрона: звільнення політичне й виявляється у твоїй можливості 
вступити у всезагальний діалог. Це, між іншим, показує спільність 
викликів доби Просвіти і Романтизму (пор. кантівське визначення 
гасла Просвіти: Sapere aude! – думай сам) й відділяє справжнє 
визначення від удаваного.  

Цю різницю нам допоможе зафіксувати розрізнення ідеї й 
ідеології. Якщо ідея (й ідеал) передбачають відкритий горизонт 
дискусій (пор. «мають бути розділення між вами, щоб визначилися 
вправніші»), ідеологія постає у зафіксованому комплексі догм, га-
сел; зрештою, у катехізисі. І тут-таки вкажемо на неприпустимість 
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подібного спрощення: коли йдеться про модернізацію всього 
суспільного життя, емансипацію мільярдів по всьому світі, з вели-
кою мірою варіювання умов, горизонт має залишатися відкритим; 
у протилежному разі в певний момент дістанеш від осново-
положника: «коли це марксизм, то я не марксист».  

Отже, щоб утримати це розрізнення, ми скористаємося вве-
деним Вітгенштейном поняттям «мовних ігор», зарахувавши ті 
обговорення, які зберігають процедури діалогу, до сфери ідей; ті ж, 
які усувають ці процедури, – до ідеологій. Очевидно, що пере-
творення перших на другі кладе край емансипації, змінюючи 
вектор на 180 градусів (й перетворення, наприклад, незавершеного 
дослідницького проекту «Капіталу» на свого роду священне 
письмо, де завідомо є відповіді на всі питання1 – завідомо ж веде 
до руйнування свободи).  

Саме таке виродження й визначило страхіття «чисток», гено-
цидів і под., які заповнили багато сторінок хроніки минулого (й, на 
жаль, уже цього) століття. Саме тому символічні акції, які супро-
воджували німецько-французьке, німецько-польське («прощаємо й 
просимо прощення») й інші випадки примирення, полягають у 
відновленні елементарних начал діалогу, в якому ти бачиш обличчя 
іншого – і лише через це зберігаєш своє (такі різні мислителі, як 
Маркс і Бубер сходилися на тому, що лише побачивши в іншій 
людину – вперше стаєш нею).  

Повертаючись тепер до ідеї творення за законами краси (поет 
своєї справи, очевидно, може реалізовувати її всюди: «двірник 
підмітає не вулицю, а шматочок земної кулі»), звернемо увагу на 
розширювальний ефект цієї гармонії: адже поет, висловлюючись 
від повноти любові до шматочка світу, подібно до громадянина, 
який, чинячи за законом, реалізує в своєму акті всю повноту 
дійсності полісу, – висловлюється від всієї повноти людського; й 
досягає примирення з людьми, з Богом – відповідно, й з собою. 

Ми зазначимо при цьому, що в самих засновках традиції 
(виходячи з бачення християнських коренів Європи) вже закладено 
цей горизонт повної відкритості), який слід лише артикулювати. 

                                                 
1 Див., напр. [3], де автор привертає увагу до незакінченості праці (котра 

передбачала за планом 6 томів) і, судячи з історії роботи над нею, очевидно, ще не 
раз перероблялася б автором. 
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Отже, в главі 10 Діянь повідомляється, як апостол, на запро-
шення праведного іновірця, приходить з супутниками, щоб 
ознайомити з новим вченням, до нього і його домочадців. І ще 
тільки-но він промовляв, Дух зійшов на тих, хто слухав: «Коли 
Петро ще говорив ці слова, Дух Святий злинув на всіх, хто слухав 
Слово. І віруючі з обрізаних, що прийшли з Петром, здивувалися, 
що дар Святого Духа злинув також на поганів; бо чули їх, як вони 
заговорили мовами і звеличували Бога». Себто, від самого 
початку Дух дихає, де хоче, й сходить, коли треба, й на нехре-
щених – але людей, скажемо по-теперішньому, доброї волі (це, 
зрозуміло, унеможливлює уявлення про присвоєння собі якоюсь 
особою чи групою ролі його «джерела»; що якраз у тому самому 
тексті трохи раніше і висловлює апостол: у відповідь на те, як 
хазяїн, зустрічаючи його, вклонився до ніг, – він відказав: – 
Встань, я теж людина.) 

Тож і ми маємо перебувати в цьому вимірі бачення себе як 
потенційних носіїв гармонії: і що точніші в цьому вимірі, – точніші 
й у баченні іншого. 

Нарешті, вкажемо на ще один принциповий для нашого розгляду 
момент, а саме – поширення в усіх сучасних суспільствах гумо-
ристики як природної складової духовного виробництва. Джерела 
цього можна бачити вже в добу класичної культури Нового часу, де 
чи не всі шедеври постають творами комічними (назвемо імена 
Чосера, Рабле, Шекспіра, Сервантеса, Гете). Роман, що трансфор-
мував модерну жанрову систему, як показував Бахтін, також має 
комічну структуру (часто розвиваючись з певного анекдоту).  

Кінематограф, наслідуючи «романоцентричну» літературу, 
природно зберігає це структурне підґрунтя. В часи його «золотого 
віку», що припав на добу між двома світовими війнами, не було 
популярнішої фігури за творця комічної маски Чарлі, – який 
поєднав у ній дві ідеї: маленької людини й гідності. Й коли світ її 
уподобав – засвідчив, що так і є (в такому світі, очевидно, можна 
жити й домовлятися: Загальна декларація прав людини лише 
переповідає цю вихідну істину «високолобою» мовою). І тоді 
фільм про «Великого диктатора», яким завершується «доба Чарлі», 
фіксує наріжний момент поділу: або ти маєш почуття гумору й 
разом з усім людством – або ні: деспоти-бо не здатні поставитися 
до себе з гумором. 
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Підсумуємо. «Чистки» (етнічні, конфесійні і под.) постали в 
нашому розгляді як вияв «волі-до-чистоти», феноменологічно 
сполученої з релігійною сферою. Хоча нерідко цей імпульс 
пов’язують з явищем фундаменталізму того чи іншого штибу, така 
перспектива не є єдино можливою. Вимір відкритості є засадничим 
для традиції, до якої належать сьогоднішні «уявлені спільноти», і 
не може бути усунутий; лише ми можемо відпадати від неї, що й 
знаходить свій вияв, у тому числі, в явищі «чисток».  

 
_______________________________ 
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Політичні події, які відбулися в Україні наприкінці 2013 – 

першій половині 2014 рр. – Євромайдан, Революція Гідності, 
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організація збройної відсічі проти агресії з боку Російської 
Федерації (РФ) та проросійського сепаратистського руху на Сході 
України, позначилися новими рисами у діяльності помітного 
суб’єкта громадянського суспільства – церкви1, її активним залу-
ченням до політичних процесів, а натомість, зростанням ролі в 
житті українського суспільства.  

 Значною мірою підґрунтя цієї ситуації було сформоване в 
країні у попереднє десятиріччя, пов’язане з ускладненням 
соціально-економічної та політичної ситуації, падінням життєвого 
рівня, поширенням соціального песимізму, протестних настроїв, 
що, сприяючи відчутному посиленню в українському суспільстві 
(як відповідного компенсатора) авторитету церкви, перетворило 
українців на одну з найбільш релігійних націй у Європі2. Згідно з 
даними Центру Разумкова (2011 р.) на тлі падіння довіри до 
соціальних інститутів (частка громадян, які не підтримували дії 
Президента України, зросла до 59,4%, Верховної Ради України – 
66,6%, Уряду – 62,6%) найбільшою підтримкою в суспільстві 
користувалася церква – 68,9% респондентів. Один з найменших 
показників довіри (18,5%) був й у політичних партій [1]. Поряд з 
тим, факт високого рівня довіри громадян до інституту церкви аж 
ніяк не свідчив про «релігійний ренесанс», тим більше, що він 
(включаючи й значну кількісну перевагу «формально» віруючих 
над «воцерковленими») безпосередньо не корелювався зі змінами 
соціальної поведінки, рівня суспільної моралі.  

                                                 
1 У цьому випадку термін «церква» вживається як збірне поняття для 

означення передусім християнських релігійних спільнот – традиційних та 
найбільш впливових в Україні – Української православної церкви Київського 
Патріархату (УПЦ КП), Української православної церкви (Московського 
Патріархату) (УПЦ), Української автокефальної православної церкви (УАПЦ), 
Української греко-католицької церкви (УГКЦ), які у сукупності об’єднують 
близько 80% віруючих країни.  

2 Результати опитування Міжнародного проекту соціального дослідження 
(2011 р.) засвідчили, що за показником «релігійності» українці посіли п'яте місце 
серед європейських країн, поступаючись лише католикам Польщі, православним 
кіпріотам, побожним португальцям і словакам (Див.: Українці перетворюються в 
одну із найрелігійніших націй Європи // Релігія в Україні. – 2011. – 6 травня 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.religion.in.ua/news/vazhlivo/ 
9746-ukrayinci-peretvoryuyutsya-v-odnu-iz-najreligijnishix-nacij-yevropi.html). 
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Потужний поштовх до злету популярності церви в Україні 
спричинив Євромайдан, враховуючи, що з самого початку 
активного протистояння між політичним режимом В. Януковича та 
опозицією провідні релігійні організації рішуче виступили на боці 
останньої, що полягало у підтримці протестних акцій на користь 
дотримання євроінтеграційного курсу країни, прав і свобод 
громадян. Значного розголосу в Україні набули події, пов’язані 
Михайлівським Золотоверхим монастирем (УПЦ КП), коли в ніч 
на 30 листопада 2013 р. на його території знайшли притулок перед 
брутальними діями силовиків багато протестувальників [2]. Саме 
на площі перед монастирем 30 листопада 2013 р. (у переддень 
Євромайдану) відбувся багатотисячний мітинг, яким було 
висунуте гасло підготовки до загального політичного страйку. Під 
час мітингу відбулася публічна молитва, яка, надавши заходу 
відповідної суспільної легітимності, започаткувала традицію 
проведення (за участі представників різних релігійних конфесій) 
щоденних загальних молитв на майдані Незалежності у Києві, 
інших містах України.  

Участь в акціях протесту (інколи як щита між протестувальни-
ками та силовиками), солідарна позиція щодо ненасильницького 
виходу з політичної кризи, демократизації країни та її євро-
інтеграційного курсу спричинилися не лише до зростання 
авторитету провідних християнських конфесій України, серед них 
– УПЦ КП, УГКЦ, УАПЦ, але й до поглиблення рівня взаємодії 
між ними1. У складному становищі перебувала УПЦ, над якою 
тяжів «тягар» як складової РПЦ, так і надмірної «близькості» до 
чинної влади. Внаслідок цих обставин вона стала єдиною релі-
гійною інституцією країни, яка була вимушена надати часткову 
підтримку В. Януковичу, що здійснювалося через її ієрархів, 
належних до «промосковської партії». Поряд з тим, деякі представ-
ники керівництва УПЦ виступали на боці протестувальників, 
«таємно чи відверто симпатизували народному протесту», виявля-
ли «неприйняття Януковича» [3], підтримували ідею зближення з 
християнською Європою [4]. 

                                                 
1 Під час Євромайдану значну активність на боці протестувальників виявили й 

інші суб’єкти з релігійного середовища України, зокрема, Римо-католицька 
церква в Україні, протестантські та мусульманські релігійні організації. 
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Про конструктивну позицію, особливо в умовах загострення 
протистояння між різними політичними силами країни наприкінці 
2013 р. – початку 2014 р., засвідчили й дії авторитетного між-
конфесійного об’єднання України – Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій (ВРЦіРО), спрямовані на дотримання 
конституційних прав і свобод громадян, діалогу між владою і 
опозицією у пошуках ненасильницьких шляхів виходу з кризи, 
його участь у переговорному процесі між чинним на той час 
Президентом України В. Януковичем та лідерами опозиційних 
парламентських партій. Свою роль відіграли й офіційні постанови 
ВРЦіРО, серед них – Звернення «до своїх вірних та всіх людей 
доброї волі у зв’язку з суспільно-політичною ситуацією в Україні» 
від 10 грудня 2013 р., його негативна реакція на появу одіозного 
законодавства Верховної Ради України від 16 січня 2014 р., яке 
обмежувало конституційні свободи громадян.  

Церква виявилася чи не єдиною силою, яка, будучи не втягну-
тою до гострого політичного протистояння, висловила свою 
стурбованість щодо складної ситуації в Україні з нагоди Дня 
Соборності та Свободи (22 січня 2014 р.). В оприлюдненій заяві 
ВРЦіРО не тільки надавалося належне цій історичній події, яка 
символізувала непорушну єдність усіх українських земель, але й 
наголошувалося на відповідальності учасників конфлікту щодо 
«збереження єдиної соборної Української держави» [5].  

Кульмінаційні ж події Євромайдану 18–20 лютого 2014 р., ко-
ли влада застосувала проти протестувальників зброю, що призвело 
до масових жертв, для релігійних конфесій України практично 
стали відповідним Рубіконом, остаточно визначивши їхнє 
негативне ставлення до існуючого режиму. Показовим у цьому 
стало рішення керівництва УПЦ КП (20 лютого 2014 р.), згідно з 
яким, враховуючи, що «владою не були почуті неодноразові 
заклики Церкви… не застосовувати зброю проти народу, який 
обрав владу для служіння собі та Україні, а не для вчинення на-
сильства і вбивств» та того, «що єдиним джерелом влади в Україні 
є український народ», було прийняте рішення під час богослужіння 
не поминати чинну владу, а виголошувати молитви за формулою: 
«за Богом бережену Україну нашу і український народ» [6]. 
Загалом, згідно з оцінкою аналітиків, незважаючи на тиск з боку 
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влади (зокрема, на УПЦ, існуючі плани щодо запровадження 
санкцій проти УГКЦ, УАПЦ), релігійні конфесії в Україні в період 
гострої політичної кризи «зуміли достойно пройти Майдан» [7], 
«Церква в подіях Майдану виявила себе як потужний і цілісний 
інститут громадянського суспільства, здатний захищати інтереси 
громадян від свавілля влади» [8]. 

Церква, особливо до моменту обрання Президента України  
П. Порошенка (травень 2014 р.), відіграла помітну роль у 
суспільно-політичному житті країни у «постмайданівський» 
період, практично ставши одним зі суб’єктів політичного цілеспря-
мування, консолідації українського суспільства навколо базових 
українських громадсько-політичних цінностей. Своєю чіткою 
позицією (в умовах кризи таких політичних інститутів, як Вер-
ховна Рада України, Уряд України, партії) релігійні організації (у 
першу чергу це стосувалося УПЦ КП, УГКЦ) сприяли легітимації 
нової української влади, підвищенню її авторитету, що набувало 
актуальності через необхідність нейтралізації реваншистських 
планів колишньої «партії влади», дій політичного керівництва РФ з 
дискредитації політичних перетворень у країні (зведення їх 
виключно до тем «антидержавного перевороту», «київської хун-
ти», «неофашистів» тощо). 

 Так, в умовах певного «вакууму» політичної влади релігійні 
інституції, об’єднані у ВРЦіРО, у своїх офіційних заявах і звернен-
нях (зокрема, з приводу суспільно-політичної ситуації в Україні [9], 
позачергових президентських та парламентських виборів) вислов-
лювали свою підтримку новій владі, її прагнень до миру, подолання 
громадянського протистояння. Весною 2014 р. з боку ВРЦіРО була 
оприлюднена низка пропозицій (на жаль, упродовж року вони не 
отримали відповідної підтримки з боку держави і суспільства), 
втілення яких мало привести до кардинальної зміни у відносинах 
між церквою і державою, церквою і суспільством. Прагнучи продов-
жити практику такої взаємодії, виявлену в останні місяці, церковні 
ієрархи закликали до впровадження нової моделі «стратегічного 
партнерства» («…ми покликані до синергії між церквами, громадян-
ським суспільством і державою як трьома самостійними інститу-
тами»), яка своїм вістрям мала сприяти відродженню Української 
держави, становленню українського громадянського суспільства. 
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Складовою цих завдань мали бути реалізовані проблеми у галузі 
захисту прав віруючих, удосконалення державного законодавства 
у релігійній сфері, уникаючи при цьому як «вузько-етнічної 
моделі», так і «розмивання ідентичності в глобальному плавиль-
ному тиглі» [10], тобто збереження національно-культурної 
різноманітності України, консолідованої спільними громадсько-
політичними інтересами.  

З початком «гібридної війни», розв’язаної РФ проти України, 
розпалювання проросійського сепаратистського руху на Сході 
країни релігійні організації (у цей час їхні дії, а також 
волонтерського руху виявилися найбільш згуртованими і поміт-
ними з-поміж інших суб’єктів громадянського суспільства) своєю 
активною позицією суттєво сприяли консолідації українського 
суспільства навколо національних та громадянських ідеалів, 
організації всенародної боротьби на захист Вітчизни. Так, уже у 
першій Заяві з приводу агресії РФ в АР Крим ВРЦіРО (2 березня 
2014 р.) акцентувала свою увагу на безпідставності зовнішньої 
«миротворчої місії» (по суті – агресії), на відсутності в країні будь-
яких утисків і дискримінації за ознаками мови, нації і віроспо-
відання. Наголос ВРЦіРО робила на тому, що «Церкви та релігійні 
спільноти України – з українським народом» [11], що було 
підтверджено діями священиків різних релігійних конфесій, які 
намагалися не допустити до кровопролиття в АР Крим. На тлі 
суперечливих висловлювань окремих політиків консолідована 
позиція релігійних організацій була окреслена у Зверненні ВРЦіРО 
(24 березня 2014 р.), яка закликала громадян виконати свій грома-
дянський обов’язок – захистити зі зброєю в руках Вітчизну як від 
зовнішніх завойовників, так і внутрішніх сепаратистів [12]. 

 Подібну патріотичну позицію засвідчували й лідери провід-
них церков України, передусім – УПЦ КП, УГКЦ, УАПЦ, 
закликаючи громадян до збройного захисту Батьківщини («Гро-
мадянин будь-якої держави має захищати свою Батьківщину» 
/УПЦ КП/ [13], «віддати своє життя, щоб зберегти неподільну 
соборну Українську державу» /УГКЦ/ [14]). Зазначимо, що у цей 
час увага до Збройних сил України, Національної гвардії з боку 
релігійних організацій не обмежувалася звичною пастирською 
підтримкою, але й наданням гуманітарної допомоги, відродженням 



 

 295 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

інституту військового духовенства (капеланства), що суттєво 
впливало на загальні патріотичні настрої в країні.  

Помітну роль, враховуючи складні легітимаційні процеси нової 
політичної влади в Україні, через ЗМІ, численні звернення та 
релігійну практику церква відіграла у протидії впливу «інфор-
маційної війни», яку активно провадила РФ задля виправдання своєї 
агресії проти України, послаблення країни шляхом розігрування 
«карти» федералізації та підтримки сепаратистського руху. Голов-
ним чином це полягало у нейтралізації впливу РПЦ, спростування її 
міфу щодо цивілізаційної цінності проекту «русского мира», 
спрямованого на руйнацію української державності, «розмивання» 
та підміну української громадянської ідентичності, що максимально 
загострило з нею стосунки християнських церков України (УПЦ 
КП, УАПЦ, УГКЦ). 

Зокрема, Патріарх Філарет неодноразово звинувачував очіль-
ника РПЦ Патріарха Кирила у намаганні позбавити українців 
природного права на свободу і незалежність своєї Вітчизни, свідо-
мій маніпуляції релігійними і політичними термінами, спонуканні 
до вживання, окрім назв «Україна», «українець» – «історична 
Русь», «слов’янин», «православний», «малорос» [15], що в руслі 
«подвійної лояльності» мало діяти на користь російської ідентич-
ності, огорнутої в «релігійну оболонку». Подібну позицію щодо 
ворожості дій РПЦ відстоювали й деякі представники УПЦ (це не 
стосувалося її керівництва), в якій наголошувалося на небезпеці 
поширення в Україні гасел щодо «відновлення Святої Русі», «ство-
рення нової, поствізантійської «православної цивілізації» [16], що 
вело до загострення міжконфесійної та міжнаціональної ворожнечі 
в Україні.  

Актуальності згаданій проблемі надавало те, що потужне 
зовнішнє «підживлення» російської ідентичності в Україні, поси-
лене за рахунок релігійного чинника, призвело до «збою» 
«громадянського почуття» у багатьох жителів України, передусім 
Донеччини, до чого було причетне вузьке коло священиків УПЦ, 
проросійські громадські організації на кшталт «Союза православ-
ных братств Украины», «Союза православных граждан Украины», 
«Русь Триединая», «Единое Отечество» та ін., які піддавали 
сумніву або повністю заперечували українство як політичну націю. 
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Знищення української державності, включаючи й втілення 
«проекту Новоросія», під гаслами «Православие или смерть!» мали 
й відповідні інституції-маріонетки на терені України, зокрема, 
«Православный Донбасс», «Православный Восход», «Русская 
Православная Армия».  

Через це не буде помилкою стверджувати, що значною мірою 
саме завдяки чіткій позиції, насамперед українських християнських 
церков, намагання зовнішніх сил щодо згуртування громадян 
України, які ідентифікували себе з російською державністю, у тому 
числі прикриваючись православними гаслами, їхньої мобілізації на 
дії проти Української держави, були зірвані, локалізовані окремим 
регіоном. Останнє давало дослідникам підстави для вмотивованого 
твердження: «Церковно-політичний проект «русского мира» впав. 
«Патріарх надій» з Кирила (Гундяєва) не вийшов. Якщо його 
попередник втратив для російської церкви Галичину, то сам Кирил 
втратив усю Україну» [17]. Як наслідок зазначених процесів, в 
Україні відбулося посилення напруги між патріотично налашто-
ваними віруючими УПЦ і церковним кліром, частина якого звину-
вачувалася у нехтуванні чи прямій зраді національних інтересів, що 
поклало початок переходу низки православних громад під 
юрисдикцію УПЦ КП. 

На злеті зростання авторитету українських християнських 
церков1 разом з загостренням їхніх стосунків з РПЦ, відчутною 
втратою останньої своїх впливів у суспільно-політичному просторі 
                                                 

1 Це підтверджували й результати дослідження Центру Разумкова (перша 
половина 2014 р.), які зафіксували не лише помітне зростання кількості віруючих в 
Україні (збільшення упродовж року на 9%), але й знакові зміни в середовищі 
православних конфесій, де кількість прихильників УПЦ КП перевершила кількість 
вірних УПЦ (серед усіх опитаних – 22,4% проти 17,4%, відповідно). Нові тенденції 
були зафіксовані й у взаєминах церкви і суспільства: 69% респондентів вважали 
церкву одним з «важливих засобів відродження національної самосвідомості і 
культури», 55% – «одним з чинників демократичного суспільства. 31% опитаних 
(Захід України – 53%, Центр – 32%, Південь – 22%, Схід – 20%) були переконані, 
що церква має бути «національно орієнтованою». «Національну орієнтацію» церкви 
підтримали 62% вірних УГКЦ, 46% – УПЦ КП, 29% – УПЦ (Див.: Релігія і Церква в 
українському суспільстві: соціологічне дослідження // Україна–2014: суспільно-
політичний конфлікт і Церква. Позиції релігійних діячів, експертів, громадян / 
Центр Разумкова. – К., 2014. – С.23–29, 31, 37 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://razumkov.org.ua/upload/1403784760_file.pdf). 
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України виникла кардинально нова ситуація у справі створення в 
країні єдиної Помісної Православної Церкви, яка розглядалася як 
дієвий механізм у досягненні духовної, церковної і національної 
єдності, успішного розвитку Української держави, її територіаль-
ної цілісності і соборності. В нових умовах цей рух під гаслом «У 
незалежній державі – незалежна (автокефальна) Церква», активізо-
ваний у черговий раз УПЦ КП на початку 2014 р., знаходив розу-
міння і підтримку не лише з боку інших християнських церков, але 
й політичної еліти, широких верств українського суспільства. 
Поява згаданих настроїв мала об’єктивне підґрунтя, відображаючи 
реалії існування незалежної України, в дусі якої тривалий час 
виховувалися віруючі та священнослужителі, потреби позбавлення 
негативного впливу на церкву і суспільство з боку зовнішнього 
чинника. Однак спалах ідеї об’єднання українського православ’я, 
яка бачилася як вияв природного процесу, що мав набути визнання 
з боку громадянського суспільства, віруючих, незважаючи на свою 
актуальність, так і не вийшов за межі дискусій. 

 Свою деструктивну роль у цьому відіграв як опір про-
російських сил (у межах і поза Україною, РПЦ), відсутність 
відчутної підтримки з боку Вселенського православ’я, так і 
суперечлива позиція УПЦ (її нового очільника – митрополита 
Онуфрія), яка, незважаючи на значну активність в її середовищі 
«української партії» («В Україні повинна бути єдина помісна 
автокефальна Українська Православна Церква і альтернативи 
цьому не може бути» [18]), прагнула нейтралізувати український 
соборницький православний рух, звести його до суто церковно-
дисциплінарної сфери. Останнє відображало не лише неготовність 
до практичного втілення ідеї єдиної Помісної Православної Церкви 
в Україні з боку православного церковного кліру1, віруючих 
(враховуючи, що 2/3 православних громад України перебували в 
юрисдикції УПЦ), але й суспільства, залишаючи це важливе 
питання відкритим, продукуючи і надалі проблемність у церковно-
релігійній сфері країни.  
                                                 

1 Остаточно тривалі переговори між різними православними конфесіями 
потрапили у «глухий кут» завдяки непоступливій позиції ієрархів УПЦ наприкінці 
2014 р. – зривом домовленостей так званого «Рівненського меморандуму» («Мемо-
рандум про єдину Україну та єдину Українську Помісну Православну Церкву»). 
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Таким чином, на зламі 2013–2014 рр. в умовах гострої 
політичної кризи, яка поклала початок радикальному оновленню 
політичної системи в країні, нових рис набув процес «десекуля-
ризації», що пов’язувалося як з формуванням якісно іншого рівня 
відносин між церквою, державою і суспільством, так і появою 
нових перспектив у справі залучення релігійних організацій до 
глибинних державних, громадських і духовних перетворень в 
Україні. Враховуючи складність зазначених процесів, у тому числі 
й відсутність прогресу у втіленні ідеї створення єдиної Помісної 
Православної Церкви в Україні, ці питання залишаються напрочуд 
актуальними й надалі, що потребує постійної уваги до них як з 
боку держави, так і громадянського суспільства.  

 
_______________________________ 

 
1. Думка громадян України про ситуацію в країні, оцінки діяльності влади, 

електоральні орієнтації. Підсумки 2011 року // Громадська думка про підсумки 
2011 року // Центр Разумкова. – 2014. – 27 грудня [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/news.php? news_id=386 

2. Церква підтримала учасників Євромайдану // Рідний Київ. – 2013. – 3 
грудня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kyiv.ridna.ua/ 
2013/12/621/ 

3. Митрохин Н. Не меч, но мир / Н. Митрохин // Грани.ру. – 2014. – 28 
января [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://grani.ru/opinion/ 
mitrokhin/m.223877.html 

4. Побеждай зло добром / Перемагай зло добром – Обращение свя-
щеннослужителей // Киевская Русь. – 2013. – 10 декабря [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.kiev-orthodox.org/site/events/4963/ 

5. Звернення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій з 
нагоди Дня Соборності та Свободи України // Інститут релігійної свободи. – 
2014. – 22 січня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=1330%3A1&catid=50%3Azv&I
temid=78&lang=uk 

6. Журнал №5 засідання Священного Синоду Української Православ-
ної Церкви Київського Патріархату від 20 лютого 2014 року під голову-
ванням Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА // 
Українська Православна Церква: офіційний веб-сайт «Церква.info» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cerkva.info/uk/synod/ 
4448-rishennia-20-02-14.html 



 

 299 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

7. Гостев А. Православные достойно прошли майдан / А. Гостев // Радио 
Свобода. – 2014. – 30 июля [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.svoboda.org/content/article/25471941.html 

8. Суспільно-політичний конфлікт – загроза цілісності України та 
українського суспільства // Україна–2014: суспільно-політичний конфлікт і 
церква. Позиції релігійних діячів, експертів, громадян / Центр Разумкова. – 
К., 2014. – С.8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/ 
upload/1403784760_file.pdf 

9. Церковь была одной из первых, кто осудил проявления сепаратизма,– 
Архиепископ Евстратий // Телеканал новин «24». 2014. – 7 липня 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://24tv.ua/home/showSingle 
News.do?tserkov_bila_odnoy_iz_pervih_kto_osudil_proyavleniya_separatizma__a
rhiepiskop_evstratiy&objectId=462314&lang=ru 

10. Три тезиса председателя Всеукраинского совета церквей 
митрополита Онуфрия (УПЦ) // УНІАН. – 2014. – 4 апреля [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://religions.unian.net/orthodoxy/903851-tri-tezisa-
predsedatelya-vseukrainskogo-soveta-tserkvey-mitropolita-onufriya-upts.html 

11. Заява Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій у зв’язку з 
рішенням Ради Федерації Федерального зібрання Російської Федерації від 1 
березня 2014 року // Інститут релігійної свободи. – 2014. – 2 березня 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php? 
Itemid=78&catid=50:zv&id=1369:1&lang=uk&option=com_content&view=article 

12. Звернення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій щодо 
нормалізації суспільно-політичної ситуації в Україні з огляду на внутрішні та 
зовнішні виклики (24 березня 2014 р.) // RISU. Релігійно-інформаційна 
служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/ 
index/all_news/state/national_religious_question/55855/ 

13. Церковь призывает власть быть решительной – Филарет // ЛІГА. 
Новости. – 2014. – 22 квітня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://news.liga.net/news/politics/1458331-tserkov_prizyvaet_vlast_byt_reshitel-
noy_filaret.htm 

14. Владыка Святослав призвал к мирному решению, но УГКЦ готова и 
к капеланскому служению на поле боя // Newsru.ua. – 2014. – 2 марта 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rus.newsru.ua/ukraine/ 
02mar2014/kapelany.html 

15. Филарет написал письмо Кириллу: Вы должны говорить правду // 
Лига. Новости. – 2014. – 19 июня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://news.liga.net/news/politics/2205149-filaret_napisal_pismo_kirillu_vy_dolzh-
ny_govorit_pravdu.htm 

16. Секретарь главы УПЦ предвидит ее отделение от Московского 
патриархата // Интерfакс. – 2014. – 2 июня [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=55492 



0  

 300 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 6(74) 

 17. Митрохин Н. Церковный неприход / Н. Митрохин // Грани.ру. – 
2014. – 19 марта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://grani.ru/ 
opinion/mitrokhin/m.226918.html 

18. Із завершенням епохи правління Блаженнійшого Митрополита Воло-
димира (Сабодана) в УПЦ поглибляться процеси розділення православних 
вірних та кліру на прихильників українського та московського (російського) 
напрямів розвитку Церкви в Україні // Богословська освіта і наука в Україні. – 
2014. – 27 червня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.bogoslov.org.ua/ru/iz-zavershennyam-epoxi-pravlinnya-blajenniieshogo-
mitropolita-volodimira-sabodana-v-upc-pogliblyatsya-procesi-rozdilennya-pravoslav-
nix-virnix-ta-kliru-na-prixilnikiv-ukrainskogo-ta-moskovskogo-rosiieskogo-naprya-
mkiv-rozvitku-cerkvi-v-ukraini  

 

 



 

 301 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 
 

Бабка В. Л. – аспірант Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 

Бевз Т. А. – доктор історичних наук, професор, головний 
науковий спвробітник ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України 

Валевський О. Л. – доктор наук з державного управління, 
провідний науковий співробітник Національного інституту 
стратегічних досліджень 

Губерт Ю. Г. – асистент кафедри політичних наук Київського 
національного університету будівництва і архітектури 

Гранчак Т. Ю. – доктор політичних наук із соціальних комуні-
кацій, старший науковий співробітник, зав. відділу політологічного 
аналізу Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 

Здіорук С. І. – кандидат філософських наук, завідувач відділу 
гуманітарної політики Національного Інституту стратегічних 
досліджень  

Зорич О. О. – кандидат політичних наук, старший науковий 
співробітник ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України 

Зуйковська А. А. – кандидат політичних наук, старший 
науковий співробітник ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України 

Ковалевський В. О. – кандидат політичних наук, старший 
науковий співробітник ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України 

Кривицька О. В. – кандидат історичних наук, науковий 
співробітник ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України 

Лісничук О. В. – кандидат політичних наук, молодший 
науковий співробітник ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України 

Магда Є. В. – кандидат політичних наук, доцент Видавничо-
поліграфічного інституту НТУУ КПІ 

Мельник Н. Т. – аспірант ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України 
Михайлова О. Ю. – аспірант ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН 

України 
Нахманович В. Р. – провідний науковий співробітник Музею 

історії м. Києва, 
Перегуда Є. В. – доктор політичних наук, професор, завідувач 

кафедри політичних наук Київського національного університету 
будівництва і архітектури. 



0  

 302 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 6(74) 

Поліщук Ю. М. – доктор історичних наук, старший науковий 
співробітник ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України 

Суший О. В. – кандидат філософських наук, доцент, зав. лабо-
раторії моніторингу суспільно-політичних процесів Інституту 
соціальної та політичної психології НАПНУ  

Чорний О. О. – кандидат філософських наук, старший 
науковий співробітник ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України 

Шайгородський Ю. Ж. – доктор політичних наук, головний 
науковий співробітник ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України 

Шевченко О. К. – доктор філософських наук, провідний 
науковий співробітник ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України 

Щербенко Е. В. – кандидат філософських наук, провідний 
науковий співробітник ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України  

Яблонський В. М. – кандидат історичних наук, доцент, 
заступник директора Національного Інституту стратегічних 
досліджень  

Яремчук В. Д. – доктор історичних наук, провідний науковий 
співробітник ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України 

Ярмоленко М. І. – доктор історичних наук, професор, декан 
Ізмаїльського факультету Одеської національної морської академії  

 
 
 
 

 



 

 303 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

Для нотаток 

 



0  

 304 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 6(74) 

Наукове видання 
 
 

 
 

НАУКОВІ ЗАПИСКИ 
Інституту політичних 

і етнонаціональних досліджень 
 ім. І.Ф. Кураса НАН України 

 
 

2014/6(74) (листопад–грудень) 
 
 

 
 
 

 
Підписано до друку 17.12.2014 р. Формат 60х84/16. Папір офсет. 

Гарнітура Times. Ум. др. арк. 17,67 Обл.-вид. арк. 15,93 
Тираж 300 прим. Зам. № 1030 

 
 
 

Видавець Інститут політичних і етнонаціональних досліджень  
ім. І.Ф. Кураса НАН України; Президія НАН України 

01011, м. Київ, вул. Кутузова, 8 
Тел. (044) 285-65-61  

www.ipiend.gov.ua, e-mail: office@ipiend.gov.ua 
 
 

Виготовлювач ПП Лисенко М.М. 
16600, м. Ніжин Чернігівської області,  

вул. Шевченка, 20 
Тел.: (04631) 9-09-95; (067) 4412124 

E-mail: milanik@land.ru 
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 

видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції  
серія ДК № 2776 від 26.02.2007 р. 

 

 


