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Слово до читача 
 

Перед читачем черговий випуск «Наукових записок» Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН 
України присвячений аналізу процесу становлення суспільно-
політичного устрою в сучасній Україні. 

За 25 років незалежності українська держава відбулася за 
всіма формальними вимірами: незалежний суверенітет визнаний 
світовим товариством, Україна обрала демократичний тип сус-
пільно-політичного устрою. 

В «Наукових записах» висвітлюється роль президентів 
сучасної України, політичної еліти в цьому процесі. 

Заслуговують на увагу статті присвячені аналізу особливостей 
сучасних інформаційно-комунікативних технологій, системи соці-
ального партнерства, вплив громадянського суспільства на процес 
європейської та євроатлантичної інтеграції, факторів позиціону-
вання політичних сил в країнах Вишеградської групи. 

Розглядаються інші аспекти досліджуваної проблеми. 
Поряд із тематично визначеними статтями у збірнику опублі-

ковані розвідки науковців з актуальних проблем політичної науки. 
Сподіваємося, що науковий збірник викличе зацікавленість 

науковців, політиків, викладачів і студентів вищих навчальних 
закладів, усіх, хто цікавиться проблемами політичної науки. 

 
 
 

Редакційна комісія. 
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Фелікс Рудич 
 
 

ПРЕЗИДЕНТИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
 

Президенти сучасної України. Їхній ролі в становленні 
суспільно-політичного устрою країни присвячена пропонована 
стаття. 

Ключові слова: президенти, політична система, суспільно-
політичний устрій. 

RudychFelix.The presidents of Ukraine. Theirrole in the 
development of political regime of Ukraine. The article concerns the 
Ukrainian presidents as the actors of development of Ukraineas the 
new democracy and analyzes the irrolein the shaping modern political 
system of Ukraine. 

The Keywords: the presidents, political system, political regime. 
 
За двадцять п’ять років Українська держава відбулася за всіма 

формальними вимірами: незалежність, суверенітет визнаний світо-
вим товариством, країна набула без’ядерного статусу, обрала де-
мократичний тип суспільно-політичного устрою. 

Систему державної влади за Конституцією в Україні становлять: 
Глава держави - Президент України; орган законодавчої влади - 
Верховна Рада України; органи виконавчої влади - Кабінет Міністрів, 
обласні та районні державні адміністрації і органи судової влади. 

Згідно з Конституцією Главою держави з правом виступати 
від її імені є Президент України. Він є гарантом державного суве-
ренітету, територіальної цілісності, додержання Конституції Укра-
їни, прав і свобод людини.  

Президент України забезпечує державну незалежність, націо-
нальну безпеку і правонаступництво держави; представляє держа-
ву в міжнародних відносинах, здійснює керівництво її зовнішньо-
політичною діяльністю; очолює Раду національної безпеки та обо-
рони України, є Верховним Головнокомандувачем Збройних Cил 
України; призначає позачергові вибори до Верховної Ради України 
та припиняє повноваження парламенту. 



 
 

6 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 3(89)
 

Президент України здійснює також інші повноваження, які, 
відповідно до Конституції України, належать до його компетенції. 

Леонід Макарович Кравчук – перший Президент незалежної 
України. Леонід Макарович Кравчук народився 10 січня 1934 року 
в селі Великий Житин Рівненської області. Перший Президент 
незалежної України (1991-1994 рр.), голова Верховної Ради Украї-
ни (1990-1991 рр.), народний депутат України (1990-1991 рр. і 
1994-2006 рр.). Герой України [1]. 

Леонід Кравчук - політик, який відіграв провідну рольу здо-
бутті Україною незалежності і побудові основ української держав-
ності. Тобто досяг того, що не вдалося багатьом політичним діячам 
України кількох поколінь. Саме він разом з росіянином Борисом 
Єльциним і білорусом Станіславом Шушкевичем підписав 
Біловезьку угоду про припинення існування Радянського Союзу. 
Перед цим, 24 серпня 1991 (під час розгрому путчу в Москві), 
Леонід Макарович підтримав ініціативу депутатів з партії «Народ-
ний Рух» про проведення голосування за Акт проголошення 
незалежності України, який успішно був прийнятий Верховною 
Радою України.За час президентства Леоніда Кравчука, Україна 
набула основних рис незалежної  держави: 

- було затверджено Герб, Прапор і Гімн України, прийнято 
перші 400 законодавчих актів, що закріпили основи здобутої 
незалежності; 

- були сформовані Збройні сили України; 
- увесь світ визнав Україну незалежною державою; 
- час президентства Леоніда Кравчука вважається піком сво-

боди слова в Україні; 
- був закладений фундамент багатопартійної системи в Україні 

як основного елементу демократії. 
Леонід Кравчук заборонив Компартію України.Цього комуніс-

ти йому не простили і зробили все, щоб він програв чергові 
президентські вибори. Програвши президентські вибори у 1994 р., 
першим показав приклад поведінки політика демократичної дер-
жави: спокійно і гідно покинув займану ним посаду. Неодноразово 
виступав з різкою критикою чинної влади. Зокрема, 25 лютого 
2009 року закликав Віктора Ющенка, тодішнього Президента 
України, подати у відставку, додавши при цьому, що ніколи не 
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дозволив би собі різких випадів на адресу діючого президента, 
якби не переконався у неспроможності Ющенка виправити ситуа-
цію і створити разом з парламентом ефективну систему влади. 

Леонід Кравчук підтримав політичні протести в лютому 
2014 р. і АТО на Сході країни, виступав за вступ України до 
НАТО, за «огородження високою стіною кордону з Росією», зви-
нувативши Путіна в ментальності агресора в інтерв'ю німецькій 
газеті FrankfurterRundschau.Леонід Кравчук: «Я б не хотів навішу-
вати ярлики. Коли б ви сказали, чи є президент Росії уособленням 
агресії і зла, я б сказав: «Так». А Росія для мене велика країна, 
140 млн. чоловік, які по-різному дивляться на Україну, хоча їх 
обманюють, оболванюють як тільки можна. Через це я б не хотів 
всю Росію назвати імперією зла[2]. 

Леонід Макарович був не просто комуністом, а одним з керів-
ників Комуністичної партії (закінчив у 1970 р. Академію суспіль-
них наук при ЦК КПРС) і після цього 18 років працював у відділі 
агітації і пропаганди ЦК КПУ, став завідувачем цього відділу, а 
потім секретарем ЦК КПУ, професійно ведучи боротьбу з україн-
ським націоналізмом. Тобто спочатку він боровся з прихильни-
ками української незалежності, потім очолив процес створення 
незалежної України.  

Не дивно, що для комуністів він став зрадником, а для україн-
ських патріотів так і не зумів стати своїм. 

Зробив народ жебраком, а економіку України - практично 
некерованою.Не повів Україну шляхом глибоких реформ, як це 
здійснювали Польща, Латвія, Естонія, Литва, віддаючи перевагу 
адміністративному регулюванню всіх питань. Багатьом підприєм-
ствам довелося скоротити власне виробництво через відсутність 
сировини. 

На честь Леоніда Кравчука була названа тачка «кравчучка» - 
своєрідний символ початку 90-х, коли гіперінфляція зробила всіх 
«мільйонерами» і стала необхідним атрибутом під час поїздок 
українців на базари Польщі та Туреччини. 

Коли наприкінці 2013 року в Україні тільки почали відбу-
ватися широкомасштабні події, акції протесту, спрямовані проти 
тодішньої влади, Леонід Кравчук заявив: «В Україні сталася 
глибока політична криза. Причиною кризи стало непослідовне 
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вирішення питання реалізації курсу на євроінтеграцію, а саме - 
зрив підписання у Вільнюсі Угоди про асоціацію України та ЄС, 
про який своєчасно і всебічно не проінформували українців. 
Швидка зміна позиції призвела до протестів людей. І ці протести 
на сьогодні є загрозою, можуть призвести до дестабілізації 
України, стати причиною розколу країни і привести до тяжких 
політичних, економічних і інших наслідків». І він мав рацію.  

Леонід Кравчук як за час перебування на посаді президента 
України, так і після своєї відставки запам'ятався багатьом своїми 
іскрометними цитатами. Ось декілька найбільш «яскравих»: 

-  «Незалежність прийшла на Україну несподівано - прилетів 
Кравчук і привіз її на тарілочці з блакитною облямівкою»; 

-  «Тільки мертві або дурні не змінюють свою точку зору»; 
-  «Це не демократія, це - стриптиз» ; 
-  «Маємо те, що маємо»; 
-  «Я був проти, щоб Янукович був хлопчиком для биття, і не 

хочу, щоб з Тимошенко робили дівчинку для биття»; 
-  «Я вийшов із автомобіля, а йде дощ. Охорона бере зонтик і 

закриває мене від дощу. Я говорю: не треба, я між капельками». 
Біографія Леоніда Кравчука: 1958 рік - закінчив Київський 

державний університет (спеціальність - викладач суспільних наук); 
-  1958-1960 роки - викладав політекономію у Чернівецькому 

фінансовому технікумі; 
-  1960-1967 роки - консультант-методист Будинку політпро-

світи, лектор, помічник секретаря, завідувач відділу пропаганди і 
агітації Чернівецького обласного комітету КПУ; 

-  1967-1970 роки - аспірант Академії суспільних наук при ЦК 
КПРС; 

-  1970-1980 роки - завідувач сектору перепідготовки кадрів 
відділу організаційно-партійної роботи ЦК КПУ, інспектор, 
помічник секретаря ЦК, перший заступник завідувача відділу. 

-  з 1980 року - завідувач відділом агітації і пропаганди ЦК КПУ; 
- 1988-1989 роки - завідувач ідеологічного відділу; 
- з жовтня 1989 року - секретар ЦК КПУ; 
- з 1990 року - другий секретар ЦК КПУ; 
- 1989-1990 роки - кандидат у члени Політбюро; 
- 1990-1991 роки - член Політбюро ЦК КПУ; 
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- 1990-1991 роки - Голова Верховної Ради України; 
- 1991 - 1994 роки - Президент України; 
- з жовтня 1998 року - член Політбюро і Політради СДПУ (о); 
- з 1999 року - співголова Всеукраїнського об'єднання 

демократичних сил «Злагода»; 
- з 2011 року - Почесний президент Фонду «Перспективна 

Україна». 
У наш час постійно виступає на радіо, телебаченні, в 

республіканських газетах з актуальних питань внутрішньої і 
зовнішньої політики України. 

Леонід Данилович Кучма: президент 11 років. 24 серпня 
1991 року Кучма був депутатом Верховної Ради, а вже через чотири 
роки став Президентом України, якою керував 11 років.[3].За час 
правління Кучми у країні з’явилася Конституція, текст Гімну 
України, розпочалися структурні реформи і реальна приватизація. 
Його правління також запам’яталося гучними скандалами, пов’яза-
ними зі зникненням журналіста Георгія Гонгадзе, акціями «Україна 
без Кучми», цензурою, звинуваченнями в причетності до незаконної 
торгівлі зброєю.Під час Помаранчевої революції багато хто 
очікував, що при Президенті Вікторі Ющенку Кучму чекає 
в’язниця, але йому тільки скасували президентські пільги, які через 
два роки були відновлені. 

Нині 79-річний Кучма користується в Україні авторитетом 
політичного експерта і продовжує писати книжки. Назву однієї з 
них –«Україна не Росія»– усе частіше цитує опозиція [3]. 

Здобутки Кучми.Леонід Данилович Кучма в 1994 році змінив 
на посаді Президента України Леоніда Кравчука. Під час виборчої 
кампанії кандидатуру колишнього директора Південного машино-
будівного заводу активно підтримувала Росія. 

Він ішов на вибори з гаслами про надання російській мові 
статусу офіційної і зближення з Росією. Але після того, як став 
Президентом, змінив свою позицію. 

Під час свого президентства Кучма удосконалив політику "бага-
товекторності" України, закладену Кравчуком. Він багато і часто 
спілкувався з Кремлем, але рухав країну до Євросоюзу та НАТО. 

При ньому в країні зберігалася внутрішня стабільність. На 
початку свого правління Кучма провів деякі реформи, зокрема, 
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ввів нову національну валюту і сприяв прийняттю нової 
Конституції країни. 

Кучма ввів своїм указом спрощену систему оподаткування 
малого підприємництва, яка діє досі, провів аграрну реформу і 
велику приватизацію. 

У 1999 році Кучма був повторно обраний на посаду Прези-
дента України. Він побудував кампанію на протиставленні повер-
ненню «червоної загрози» і своїм головним здобутком називав мир 
в Україні. 

До здобутків Кучми варто зарахувати також договори про 
кордони та встановлення системи дружніх стосунків із лідерами 
країн Співдружності незалежних держав, для яких Україна стала 
альтернативним Росії лідером. 

"Україну ми створили, тепер нам потрібно створити україн-
ців", - це одна з фраз Кучми, яка стала крилатою. 

Реформи Кучми не були доведені до логічного кінця. Вже до 
кінця його першого терміну почали проявлятися негативні тенден-
ції. Приватизація багатьох підприємств була проведена на користь 
особисто пов'язаних з Кучмою осіб. 

Також Кучма не мав повного контролю над Верховною Радою 
України, хоча неодноразово намагався його встановити. Головними 
його опонентами були Олександр Мороз та відновлена Комуніс-
тична партія на чолі з Петром Симоненком. 

У 2000 році, після зникнення журналіста Георгія Гонгадзе, в 
Україні розгорівся "касетний скандал". Тоді з трибуни Верховної 
Ради лідер Соціалістичної партії Мороз заявив, що у нього є записи, 
що свідчать про те, що Кучма причетний до вбивства журналіста. У 
країні почалася безстрокова акція "Україна без Кучми". Її вимогами 
були відставка президента, міністра внутрішніх справ Юрія 
Кравченка, голови СБУ Леоніда Деркача і генпрокурора Михайла 
Потебенька. 9 березня 2001р. біля Адміністрації Президента сталися 
зіткнення учасників акції з міліцією. Тоді було затримано декілька 
сотень протестувальників, 19 з них були засуджені за "організацію 
масових заворушень" терміном від 2 до 4,5 років. 

Демонстрації тривали до квітня 2001 року. Під тиском акцій 
Кучма відправив у відставку міністра внутрішніх справ і голову 
Служби безпеки. 
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Верховна Рада кілька разів безуспішно намагалася почати 
проти Леоніда Кучми процедуру імпічменту. Його рейтинг довіри 
становив 20%, недовіри - приблизно 60%. 

У країні посилився адміністративний тиск, була відновлена 
цензура. Кучма потрапив у зовнішню ізоляцію.Відносини з Росією 
також перебували в напрузі через конфлікт навколо острова Тузла, 
що пов'язаний з боротьбою за Керченську протоку. 

Не так давно Президент України Леонід Кучма згадував, що в 
1990-ті роки глава Російської держави Борис Єльцин не 
втручався,не дозволяввтручатися всім іншим росіянам у внутрішні 
справи Києва. Ситуація змінилася з приходом до влади Воло-
димира Путіна. Восени 2003 року раптом почали насипати в 
Керченській протоці дамбу до українського островаТузла, щоб 
приєднати його до Таманського півострова. Це була перша після 
розпаду СРСР суперечка між нашими державами, яка ледь не 
переросла в бойові дії. Захід тоді промовчав. Тільки Пекін чітко 
заявив, що чиє б то не було, посягання на територіальну цілісність 
України недопустиме. «Ось тоді я закарбував собі на носі 
наступне: нікому у світі Україна не потрібна.Розраховувати ми 
можемо тільки на себе. Тільки сильна і дієздатна держава 
спроможна захистити територіальну цілісність і суверенітет 
країни» [4]. 

Увесь період перебування Л.Кучми на посту Президента – це, 
з одного боку, своєрідний процес відновлення командно-адміні-
стративної системи, функціонування якої було йому зрозумілим, і, 
з другого боку, риторика про відданість демократичним цінностям. 
За оцінками журналу "Мысль", особистий статок Кучми становить 
1,5 мільярда доларів США.  

Віктор Андрійович Ющенко народився 23лютого 1954, (с. Хо-
ружівка, Недригайлівський район, Сумська область, Українська 
РСР) — український політик і державний діяч. Третій Президент 
України (2005–2010), голова Національного банку України (1993—
2000), Прем’єр-міністр (1999–2001) [5]. 

Реалізація урядової програми «Реформи заради добробуту» 
дозволила Кабінету Міністрів В. Ющенка домогтися позитивної 
динаміки в економіці. Вперше за роки незалежності Україна 
отримала приріст ВВП. Вдалося радикально змінити механізм 
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розрахунків і платежів у центральний та місцеві бюджети, 
відмовитися від бартеру і запозичень, оздоровити ситуацію на 
енергоринку, суттєво збільшити надходження у бюджет, витрати 
на соціальні цілі. За рік у країні було ліквідовано бюджетну 
заборгованість по зарплаті, пенсіях та стипендіях. 

Прагнучи примирення з Президентом Л. Кучмою та Головою 
Верховної Ради І. Плющем, Ющенко підписав «Звернення до 
народу України» з приводу руху «Україна без Кучми», в якому 
учасники цього руху були названі «фашистами». Низка політичних 
інтриг, яка розгорнулась навколо Кабінету Міністрів, Національ-
ного банку та його персони призвела до відставки уряду Ющенка в 
травні 2001 року — вперше за резолюцією недовіри Верховної 
Ради України. 

Вже тоді Ющенко не приховував своїх намірів піти в 
опозицію, де біля нього швидко згуртувалися національні та 
правоцентристські політичні сили, які, сформувавши блок партій 
«Наша Україна», здобули переконливу перемогу на виборах у 
Верховну Раду за партійними списками. 

У січні 2002 року було сформовано опозиційний до влади 
виборчий блок «Наша Україна», який очолив Віктор Ющенко. До 
складу блоку увійшли 10 партій правоцентристської орієнтації. На 
парламентських виборах у березні 2002 року в багатомандатному 
окрузі блок набрав 24,7 % голосів виборців (1-е місце серед партій 
і блоків) і сформував найбільшу фракцію у Верховній Раді. У 
2004 р. взяв участь у Президентських виборах і йшов на них 
самовисуванцем. 

Увесь період президентської кампанії характеризувася надзви-
чайно жорстким пресингомна Ющенка з боку змобілізованого 
владою адміністративного ресурсу. Тому основна стратегія перед-
виборчої кампанії Ющенка в першому турі передбачала 
безпосереднє спілкування з виборцями, для чого було здійснено 
масштабний передвиборчий тур областями України. 

У розпал передвиборчої кампанії сталося отруєння Ющенка. 
Як стверджувалося потім, у отруєнні було застосовано один з 
різновидів діоксинів, TCDD, який входить до складу деяких 
бойовихотрут. Довготривалим наслідком отруєння стало спотво-
рене обличчя. Деякі політичні експерти вважають, що саме 
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спотворення обличчя Віктора Ющенка, а не його смерть, було 
метою зловмисників. Проте розслідування отруєння правоохорон-
ними органами не дало жодного результату, навіть після обрання 
Віктора Ющенка Президентом. 

За результатами першого туру голосування Ющенко набрав 
39,90 % проти 39,26 % у свого головного опонента, кандидата від 
провладних сил Віктора Януковича.  

Другий тур голосування 21 листопада 2004, за твердженням 
переважної більшості міжнародних організацій, пройшов з бру-
тальними порушеннями виборчого законодавства та прав людини, 
з застосуванням технологій загальнодержавного фальшування 
результатів голосування, в тому числі і з втручанням в електронну 
систему підрахунку голосів у Центральній виборчий комісії. Ці 
факти були доведені у Верховному Суді України, призначене 
повторне голосування на 26 грудня 2004 року. 

Зазначені події розгорталися на тлі безпрецедентних протес-
тних акцій виборців проти фальсифікації виборів, які дістали назву 
«Помаранчевої революції» та мали значний вплив на політичну 
ситуацію між другим туром та повторним другим туром 
голосування.  

Унаслідок повторного другого туру голосування, визнаного 
експертами набагато демократичнішим, ніж два попередні, Віктор 
Ющенко набрав 51,99 % голосів, тоді як Віктор Янукович 44,20 %. 
Передвиборний штаб Віктора Януковича розпочав юридичну 
війну, спрямовану на затягування процедури вступу на посаду 
нового Президента України. 20 січня 2005 року Верховний Суд 
України відхилив скаргу кандидата в Президенти Віктора Януко-
вича за відсутністю доказів, та розблокував процес офіційного 
вступу Віктора Ющенка на посаду Президента. 

Загалом третій Президент мусив протидіяти чотирьом 
викликам: 1) браку національної єдності, що виявлялось у протис-
тоянні російської та української культур, церковному розломі і 
різному баченні громадськістю геополітичного розвитку, 2) нероз-
виненості демократичних інститутів, автократичному характері 
організації політичних партій і маргінальному становищу неурядо-
вих громадських організацій, 3) зростанню російського імперіаліз-
му, що провокував внутрішньополітичні конфлікти в Україні, 
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4) тотальній корумпованості державних інститутів та економіки. 
За п’ять років президенства В.Ющенко не знайшов гідної відповіді 
на жоден з цих викликів. Навпаки, в усіх напрямах внутрішньої і 
зовнішньої політики ситуація катастрофічно погіршилася [6]. 

Віктор Федорович Янукович – колишній український держав-
ний діяч, політик, четвертий Президент України (з 25 лютого 2010 
до 22 лютого 2014) [7].  

Голова Партії регіонів (з квітня 2003 — 23 квітня 2010), почес-
ний голова (23 квітня 2010 року — 29 березня 2014). Прем'єр-міністр 
України (21 листопада 2002 — 5 січня 2005 та 4 серпня 2006 —
18 грудня 2007). Член Ради національної безпеки і оборони Украї-
ни (11 вересня 2006 — 18 грудня 2007; Президент України 
25 лютого 2010 — 27 лютого2014).  

Доктор економічних наук, професор, дійсний член Академії 
економічних наук України, член Президіїь Національної академії 
наук України. 

Біографія. Народився у робітничому селищі Жуківка біля 
міста Єнакієвого, Донецької області (тоді — Сталінської); батько 
Федір Володимирович (білорус / поляк / росіянин) (1923–1991) — 
металург; мати Ольга Семенівна Янукович (Леонова) (росіянка) 
(1925–1952) — медсестра. Прізвище Янукович білоруського похо-
дження (від білоруського імені Янук — народної форми католиць-
кого імені Ян).[7]. 

Біографія батька, Федора Володимировича, офіційно не пуб-
лікувалася, однак у січні 2010 року народний депутат України від 
фракції БЮТ Володимир Яворівський заявив журналістам, що ним 
було оприлюднено секретні документи Народного комісаріату 
внутрішніх справ СРСР, згідно з якими батько був переселений з 
села Януки Вітебської області БРСР на Донбас на виправні роботи 
у зв'язку зі звинуваченням у співпраці з німецькими окупантами в 
роки Другої світової війни. 

Мати померла, коли Віктору Януковичу було 2 роки. Батько 
одружився удруге. Через погані стосунки з мачухою Янукович 
пішов з батьківського дому до бабусі, жив «у малюсінькому 
флігелі». Коли Віктор Янукович став Прем'єр-міністром, в його 
школі з'явилась табличка, що він там учився. Як він стверджував: 
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«Я ніколи не був круглим відмінником, хоча вчився добре, наука 
давалася легко, учителі говорили: «схоплює усе на льоту».  

Був двічі судимий (15 грудня1967 року та 8 червня1970 року) – 
просидів у в'язниці за кримінальні злочини, загалом три з половиною 
роки. 1978 року судимості начебто було знято, проте подальші 
розслідування виявили, що зняття судимостей підроблене. 

Віктор Федорович — прихильник змішаної виборчої системи. 
Такої самої точки зору дотримувалася і Донецька облрада. 
Зокрема, 2001 р. він надіслав звернення до Верховної Ради і 
Президента з проханням зберегти змішану систему, «щоб не 
обмежувати права громадян». 

У листопаді 2002 р. Леонід Кучма відправив у відставку 
Прем'єр-міністра Анатолія Кінаха та запропонував на цю посаду 
Віктора Януковича. «За» проголосували 234 народні депутати 
України. Коли Віктор Янукович став Прем'єр-міністром України, 
уряд почав приділяти більше уваги реформуванню вугільної 
галузі: розроблена відповідна програма, яка передбачала об'єдна-
ння шахт в великі державні компанії, що надалі підлягали акціону-
ванню, а потім — приватизації.  

Віктор Федорович очолював уряд України 3 роки та 6 
місяців (абсолютний рекорд перебування на посаді Прем'єр-
міністра України). За часів першого уряду Віктора Януковича 
зафіксований найвищий показник зростання ВВП за історію 
незалежної України — 12,1 % у 2004 р. 

У 2004 р. Прем'єр-міністр України Віктор Янукович за 
підтримки Президента Леоніда Кучми став «кандидатом від 
влади» на президентських виборах в Україні. Під час 
президентської кампанії у засобах масової інформації та з трибуни 
Верховної Ради оприлюднені факти біографії В. Януковича, 
пов'язані із вчиненими ним злочинами та співпрацею його з КДБ.  

У першому турі Віктор Янукович набрав 11008731 голос 
(39,26 %), посівши 2-ге місце серед 24 претендентів (поступив-
шись Віктору Ющенку). Згідно з рішенням ВСУ 26 грудня 2004 р. 
відбулося переголосування другого туру, у якому Віктор Янукович 
програв, набравши 44,2 %. Після поразки на президентських 
виборах Віктор Янукович не полишив політичної діяльності і 
виступив з критикою економічного курсу, запровадженого 
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Президентом Віктором Ющенком і Прем'єром Юлією Тимошенко. 
Віктор Янукович відзначав, що незбалансована економічна полі-
тика спрямована на різке зростання соціальних виплат у держав-
ному бюджеті, нарощування податкового тиску на підприємства, а 
також стрімке скорочення капітальних інвестицій в основні фонди, 
призведуть до наростання кризових явищ в економіці країни.Під 
час перебування в опозиції Віктор Янукович написав книгу «Рік в 
опозиції», яку презентував за два тижні до виборів. 

На виборах у Верховну Раду України, що відбулися 26 березня 
2006 року, Партія регіонів набрала 32,14 відсотка голосів, зайняв-
ши перше місце. Спроби створення парламентської коаліції, яка 
могла б сформувати Кабінет Міністрів і утвердила Прем'єр-
міністра, довгий час були безрезультатні. Лідер соціалістів 
Олександр Мороз, заради обрання його спікером Верховної Ради, 
пішов на «союз» з Віктором Януковичем, і ситуація в україн-
ському парламенті змінилася — більшість мандатів отримала 
коаліція Партії регіонів, соціалістів і Комуністичної партії. 
7 липня 2006 року була створена Антикризова коаліція, яка з 
23 березня 2007 року змінила назву на Коаліція національної 
єдності, за участю фракцій Партії регіонів, КПУ та СПУ. 
4 серпня 2006 року Верховною Радою України був призначений 
персональний склад Кабінету Міністрів України та Прем'єр-міністр 
України Віктор Янукович, який на момент призначення на цю поса-
ду був народним депутатом України. Але, всупереч цьому, Віктор 
Янукович, сумнівно з правової точки зору, і далі здійснював повно-
важення Прем'єр-міністра України до призначення нового уряду за 
результатами позачергових виборів народних депутатів 2007 року. 

Президентські вибори 2010 року. У першому турі виборів 
найбільшу кількість голосів набрав Віктор Янукович — 8 686 751 
(35,32 %), друге місце посіла Юлія Тимошенко — 6 159 829 
(25,05 %). Ці два кандидати вийшли до другого туру виборів. 

У другому турі виборів за результатами обробки 100,00 % 
протоколів перемагає лідер опозиції Віктор Янукович — 48,95 % 
(12 481 266 голосів); Юлія Тимошенко відстає на 3,48 відсотка — 
45,47 % (11 593 357 голосів).  

Не дочекавшись офіційних результатів, Януковича з 
перемогою привітали президенти Росії, Латвії, Естонії, США, 
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Польщі, Грузії, Німеччини, Франції, прем'єр Туреччини, ЄС. 
Першим привітав кандидата Олександр Мороз. 14 лютого 2010 року 
ЦВК оголосила офіційні результати виборів президента України, 
згідно з якими лідер Партії регіонів Віктор Янукович переміг і став 
наступним Президентом країни. 

22 лютого 2014 року визнаний Верховною Радою України 
таким, що у неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення 
конституційних повноважень, не виконує свої обов'язки. Утім, сам 
Віктор Янукович певний час після цього рішення вважав себе 
чинним главою держави.  

У травні поточного року в Оболонському суді Києва розпо-
чався заочний процес над біглим президентом України Віктором 
Януковичем, якого звинувачують у державній зраді і присвоєнні 
1,5 млрд. доларів.[8]. 

Петро Олексійович Порошенко – український політик, 
державний діяч підприємець, п'ятий Президент України (з 7 
червня 2014 року). 

Обирався народним депутатом України III, IV, V та VII скли-
кань, працював міністром закордонних справ України, міністром 
економічного розвитку та торгівлі України (9) 

Народився 26 вересня 1965 року в Болграді, Одеська область. 
Батько, Олексій Порошенко (1936 р.н.), на той час працював 
управляючим міською сільгосптехнікою. Мати, Порошенко Євгенія 
Сергіївна (1937–2004 рр.) – головним бухгалтером в управлінні 
сільського господарства. Має дружину, двох синів, двох дочок, онука. 

З 1984 по 1986 рік служив у Радянській армії.  
У 1989 з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин 

та міжнародного права Київського університету імені Т. Шевченка 
за спеціальністю «міжнародні економічні відносини», після чого 
продовжив навчання в аспірантурі. До 1992 навчався в аспірантурі 
та працював асистентом кафедри міжнародних економічних 
відносин Київського університету. Володіє українською, російсь-
кою, англійською і румунською (молдовською) мовами. 

Порошенко розпочав власний бізнес з продажу какао-бобів. У 
1990-ті роки він придбав кілька кондитерських підприємств. 
Згодом об'єднав їх у групу «Рошен», що стала найбільшим 
виробником кондитерських виробів в Україні. В групу «Рошен» 
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входять фабрики і комбінати в Україні, Литві і Росії. Створені ним 
підприємства кондитерської промисловості принесли йому великі 
прибутки і прізвисько «шоколадний король». 

У 1993—1998 працював генеральним директором ЗАТ «Україн-
ський промислово-інвестиційний концерн». 

Бізнес Порошенка також включає в себе верф «Ленінська 
кузня», ТОВ «Укрпромінвест-Агро» і ряд інших підприємств, 
телеканал «5-й канал».  

Перед виборами Президента Петро Порошенко обіцяв 
продати всі свої активи, крім «5-ого каналу». Після виборів за 
даними деяких ЗМІ він передав весь свій бізнес в управління 
інвестиційного фонду ПАТ ЗНКІФ «ПраймЕссетсКепітал», який 
йому ж і належить, а управляє ним його батько.  

У 1998 році Порошенко став членом об'єднаної Соціал-
демократичної партії України. Партію тоді очолював Віктор 
Медведчук. Був обраний членом Політбюро СДПУ(О). На початку 
2000 р. залишив СДПУ(О) і створив фракцію «Солідарність», 
згодом — партію «Солідарність». У грудні 2001 партія «Солідар-
ність» увійшла до виборчого блоку Віктора Ющенка «Наша 
Україна», а Порошенко став керівником виборчого штабу блоку. 
За списком «Нашої України» Порошенко у 2002 і 2006 роках 
обирався народним депутатом. Очолював парламентські комітети з 
питань бюджету (2002–2005) та фінансів (2006–2007). 8 лютого 2005 
призначений на посаду секретаря Ради національної безпеки і 
оборони України. 5 вересня 2005 року після висунення проти 
нього звинувачень з боку колишнього Державного секретаря 
Олександра Зінченка подав заяву про відставку. 

З 22 лютого 2007 Порошенко — голова Ради Національного 
банку України. На виборах до Верховної Ради 2012 року був 
кандидатом у народні депутати в окрузі № 12. З грудня 2012 року — 
народний депутат України 7-го скликання. 

Після лютневих подій 2014 року (усунення від влади Януко-
вича) взяв участь у президентських виборах в травні 2014 року; за 
їхніми результатами набрав більше ніж половину (54,7 %) голосів 
виборців, здобувши перемогу в першому турі. Приведений до 
присяги 7 червня 2014 року. Того ж дня взяв на себе повноваження 
Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. 
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1 липня 2014 р. під час свого звернення до українців 
Порошенко заявив, що о 22:00 на понеділок 30 червня закінчився 
термін дії одностороннього припинення вогню. «Ми будемо 
наступати і звільняти нашу землю» — йшлося у заяві Президента. 
Станом на 27 липня в Донецькій та Луганській областях 
українською армією було визволено понад 60 міст та сіл. 27 серпня 
на територію України були введені регулярні російські війська, 
внаслідок чого Україна втратила значні території і 7 вересня була 
змушена підписати Мінський протокол. Проте, напруження на 
Сході зберігалось. 

24 липня 2014 року розпалася парламентська коаліція, що 
надало Президенту право розпустити Раду й оголосити про прове-
дення 26 жовтня дострокових виборів до парламенту. На парла-
ментських виборах Блок Петра Порошенка, до складу якого 
увійшла партія «УДАР» Віталія Кличка, набрав 21,81 % голосів та 
виборов більшість місць у Верховній Раді (132 депутати). 
27 листопада 2014 р. блок Петра Порошенка увійшов до складу 
коаліції «Європейська Україна».  

9 жовтня 2014 р. Порошенко підписав Закон України «Про 
люстрацію», який був ухвалений Верховною Радою 16 вересня. 
Фінальна версія закону обмежує право для високопосадовців 
режиму Януковича займати посади в органах влади на 10, іншим 
— на 5 років. 

12 січня 2015 року Порошенко підписав Указ "Про Стратегії 
надійного розвитку «Україна-2020», яка включає у себе 62 рефор-
ми. З них пріоритетними є 8 реформ та 2 програми. Метою реформ 
є досягнення європейських стандартів життя 

Декомунізація. 15 травня 2015 року Петро Порошенко підпи-
сав чотири «декомунізаційні» закони, зокрема «Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів 
в Україні та заборону пропаганди їх символіки.» Документами 
забороняється радянська символіка, засуджуються комуністичний 
режим, відкриваються архіви радянських спецслужб та визнаються 
борцями за незалежність України УПА та інші організації. 
Виступаючи 17 травня з нагоди Дня пам'яті жертв політичних 
репресій у Національному історико-меморіальному заповіднику 
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«Биківнянські могили», Петро Порошенко заявив, що, підписавши 
ці закони, він «зробив те, що мусив» і закликав ніколи не 
допустити нового червоного чи коричневого геноциду супроти 
українського народу. 17 грудня 2015 року окружний адміністра-
тивний суд Києва заборонив діяльність Комуністичної партії 
України. В Україні, в ряді зарубіжних країн процес декомунізації 
сприйнятий неоднозначно, визнання УПА борцями за незалеж-
ність у Польщі та Ізраїлі – негативно. 

Децентралізація влади була однією з головних передвиборчих 
обіцянок Петра Порошенка. 3 березня 2016 р. Порошенко підписав 
указ про створення Конституційної комісії, завдання якої полягає в 
розробці змін до Основного закону, що стало початком нового 
етапу конституційної реформи. 

1 липня Порошенко заявив, що децентралізація не означатиме 
послаблення центральної влади в таких питаннях, як оборона, 
зовнішня політика, національна безпека, верховенство права, 
дотримання громадянських свобод. Він підкреслив, що Президент 
матиме право розпустити органи місцевого самоврядування у тому 
разі, якщо ті порушуватимуть суверенітет і територіальну 
цілісність України. Проект передбачає можливість специфічного 
порядку здійснення місцевого самоврядування в окремих адміні-
стративно-територіальних одиницях Донецької та Луганської 
областей. Для нагляду за додержанням Конституції та законів 
України будуть призначатися префекти. 

Однією з передвиборчих обіцянок Порошенка було реформу-
вання оборонного сектору й поступовий перехід армії на 
стандарти НАТО. 

27 липня 2015 року Президент Порошенко заявив, що 
«Україні потрібно відходити від стандартів радянської армії» і 
запроваджувати нові українські традиції, тому в українській армії 
з'являться звання хорунжий — замість молодшого лейтенанта й 
бригадний генерал — молодше генеральське звання. Порошенко 
наголосив, що заміна звання молодшого лейтенанта на хорунжого 
повністю відповідає українським традиціям і стандартам НАТО. 
Того ж дня було представлено нову форму ЗСУ . 
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2 вересня того ж року РНБО схвалила проект нової редакції 
Воєнної доктрини України й запропонувала на затвердження 
Президенту. За новою доктриною Російська Федерація визнається 
головним противником України, а також затверджується відмова 
від політики позаблоковості та затверджує стратегічний курс на 
євроатлантичну інтеграцію. 3 вересня Порошенко заявив, що до 
2020 року українська армія має перейти на стандарти НАТО. 
24 вересня Порошенко підписав указ «Про нову редакцію Воєнної 
доктрини України». 

У 2016 році в Збройних силах України було укладено контрак-
ти із 70 тис. осіб.Повний перехід на контрактну службу планується 
завершити до 2020 року, набравши 250 тисяч воїнів . 

2 червня 2016 року Верховна Рада 335-ма голосами підтри-
мала Закон «Про внесення змін до Конституції» щодо правосуддя. 
Судовою реформою передбачається реорганізацію Вищої ради 
юстиції на Вищу раду правосуддя до 2019 року. 

Одним з останніх законів, необхідних для надання Україні 
безвізового режиму з ЄС, є закон про введення електронних декла-
рацій чиновниками. Станом на кінець 30 жовтня 2016 р. в системі 
електронного декларування було зареєстровано 112 419 докумен-
тів. Про своє майно не відзвітували сім депутатів. 

З 1 січня 2017 року в Україні розпочалася друга хвиля 
електронного декларування. 

27 жовтня 2016 року Президент Порошенко заявив, що Кабмін 
прийняв рішення, щоб з 1 січня 2017 року українцям вдвічі 
підвищили заробітнюплатню. За його словами, підвищення 
мінімальної зарплати позначиться на 4 мільйонах українців і має 
на меті боротьбу з бідністю. Таким чином, з 1 січня 2017 року 
мінімальна зарплата становитиме 3 200 гривень у місяць, в той час 
як в 2016 — 1 500 гривень. Також на 50% було збільшено зарплату 
для вчителів. 

28 жовтня 2016 року Президент України підписав закон «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та 
захисту прав власності». Закон передбачає забезпечення захисту 
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прав власності, економічних інтересів громадян та інвесторів. Для 
замовників, виконавців і організаторів рейдерського захоплення 
передбачається кримінальне покарання з ув'язненням до 10 років.  

Зовнішня політика Президента Петра Порошенка була 
спрямована на поглиблення співпраці з НАТО, ЄС та США, 
досягнення газової незалежності від Росії, а також створення 
міжнародної коаліції на підтримку України проти російської 
агресії. 27 червня 2014 року Президент Порошенко в Брюсселі 
підписав Угоду про асоціацію з Європейським союзом. 29 травня 
2014 року, після перемоги на президентських виборах Петро 
Порошенко заявив, що Україна не купуватиме в Росії газ ціною 
500 доларів, а завозитиме реверсний газ, скорочуватиме спожи-
вання та розвиватиме технологію сланцевого газу і побудує 
термінал для зрідженого газу.  

29 січня 2016 року Президент Порошенко констатував, що 
Україна стала незалежною від російського газу, що довело прохо-
дження осінньо-зимового сезону. Президент заявив, що Україна 
купує газ в Європі, який обходиться їй дешевше, ніж російський, і 
додав, що Україна пережила першу зиму без російського газу. 

Офшорний скандал. У серпні 2014 року, довірені люди від-
крили в офшорній зоні декілька компаній на ім'я Петра Порошен-
ка. Широкій громадськості це стало відомо в березні 2016 року, 
після того, як відбувся публічний витік конфіденційної інформації 
юридичної фірми Mossack Fonseca, так званий Panama Papers. 

3 червня 2016 року під час прес-конференції Президент 
Порошенко заявив, що офшорного скандалу не було, а компанія 
створювалася з метою продажі «Roshen», «рахунки не відкривалися, 
гроші не виводилися…і всі податки будуть сплачені в Україні» — 
пояснював він. 

У 2014 році Петро Олексійович займав 6 місце в рейтингу 
найзаможніших українців, його статки налічували 1,3 млрд. доларів. 
Прес-служба Президента повідомила, що Порошенко за свій 
рахунок самостійно профінансував свою президентську компанію. 

У травні 2014 року майже 10 млн. українців проголосували на 
виборах за Петра Порошенка. Хоча слід визнати, що йому 
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дісталася не сама проста робота. Серед всіх українських Президен-
тів стартові умови були найгіршими: втрата Криму, війна на Сході 
України, закономірне падіння економіки. 

Порошенко став Президентом в рамках Конституції зразку 
2004 року. За нею Україна – парламентсько-президентська респуб-
ліка. Перед виборами Порошенко обіцяв не претендувати на розши-
рення повноважень. Проте на практиці Президент Порошенко полі-
тично переформовував парламентсько-президентський режим в 
президентський[10]. 

7 червня 2017 року з часу інавгурації Президента Петра Поро-
шенка минуло три роки [11].За цей період, як відмічають експерти, 
Президент зміг досягти декілька головних завдань. Це – відродже-
ння державних інститутів, зокрема армії і Служби безпеки, 
пожвавлення спільними зусиллями разом з Кабінетом Міністрів 
економіки в умовах війни, в дипломатичній сфері – підписання 
Мінських домовленостей, надання Україні безвізового режиму – 
найбільш яскраві і помітні події. Президент підписав 1500 указів. 

Леонід Кравчук: «За три роки Україна чітко взяла курс на 
Європу і вже отримала безвіз. Це перший момент. Другий – 
Порошенку вдалося прийняти законодавчу базу боротьби з коруп-
цією, правда, поки що не вдалось організувати саму боротьбу. Третє 
це те, що уряду і Порошенко удалось створити боєздатну сучасну 
армію, яка вже може давати відсіч». «Якщо говорити про негативи, 
то це бідність, корупція і непослідовна кадрова політика» [12]. Тут 
ситуація залишається складною і доволі напруженою. 

Зразу після інавгурації президента посади в державі стали 
займати люди, які досягли успіху в бізнесі і олігархи. Всі вони 
недовго залишались у владі. Недовго обіймав посаду голови 
Донецької ОДА Сергій Тарута. Тільки рік пропрацював головою 
Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський. Бізнесмени не затри-
мались у владі, так як державні справи заважали їм вести і розвивати 
свій бізнес. Вони не були готові до самопожертви заради держави. 

В 2014-2015 рр. пішла тенденція запрошувати на ключові 
посади в державі іноземців. Президент роздавав українські паспор-
ти американцям, грузинам, прибалтам, полякам. Так, міністром 
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фінансів стала Наталія Яресько, міністром економ розвитку 
Айварас Абрамавічус, міністрство охорони здоров’я очолив 
Олександр Квіташвілі, директором «Укрзалазниці» став Войцех 
Балчун, а головою Одеської ОДА призначили Михайла Саакаш-
вілі. І всі ці «варяги» покинули свої пости (деякі і країну) під гучну 
критику і звинувачення в провалі доручених їм реформ. 

Влада має звернути увагу на громадян України, високвалі-
фікованих спеціалістів, які володіють навиками управління, 
стратегічним мисленням, стоять поза політичною тусовкою[13]. 
Зрештою, кадри вирішують все. 
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ФАКТОРИ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ У 
КРАЇНАХ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ 

 
Соціально-політичні розмежування об'єднують два основні 

компоненти – соціальні групи і політичні партії, що дозволяє 
виділити основні причини і характер протистояння між основними 
політичними суб'єктами на політичній сцені. У цій публікації 
проаналізовано фактори, які спричиняють соціальні і політичні 
відмінності в країнах Вишеградської групи (Польща, Словаччина, 
Угорщина і Чехія). Їх дослідження є методологічним інструмен-
тарієм, який пояснює причини соціальної та політичної кризи і 
політичних конфліктів і, отже, їх коригування.  

Ключові слова: соціально-політичні розмежування, Вишеградсь-
ка група, позиціонування політичних сил.  

Galyna Zelenko. The Factors of Political Forces Distinction in 
Visegrad Group Countries. Socio-political differentiations combine two 
major components – social groups and political parties, that allows to 
distinguish the major reasons and nature of the confrontation between 
the main political actors at the political scene. In this publication the 
content of the social and political distinctions in Vishegrad group 
countries (Poland, Slovakia, Hungary and the Czech Republic) were also 
analyzed. 

Their research is a methodological instruments to explain the 
causes of social and political crisis and political conflicts and therefore, 
their adjustment. 

Keywords: socio-political distinctions, Vishegrad group, the 
positioning of political forces. 

 
Тема взаємодії у трикутнику «влада – опозиція – суспільство» 

є предметом постійних дискусій і у політичній науці, і у середо-
вищі політиків, і серед пересічних громадян. Адже глибина самого 
протистояння часто спричиняє не тільки політичні кризи, а й 
суспільно-політичні потрясіння на кшталт «оксамитових револю-
цій» або й трагічних подій, таких як Революція Гідності в Україні 
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2013 – 2014 рр. Власне ж політичний процес – це, з одного боку, 
боротьба за повноваження у системі органів державної влади, а з 
іншого – боротьба за електорат між політичними силами, яка у 
транзитних країнах часто виходить за цивілізовані рамки і набуває 
вкрай радикальних форм. Електоральний вибір кожного грома-
дянина дуже рідко зумовлений впливом саме політичних факторів. 
Цей вибір є результатом взаємовпливу ряду чинників соціально-
економічного характеру, кореляція між якими конвертується у 
голосування за ту чи іншу політичну силу. Але саме глибина 
соціально-політичних розмежувань зумовлює позиції політичних 
сил на політичній сцені.  

Водночас соціально-політичні розмежування створюють сво-
єрідний фон для відповідного електорального вибору, однак не є 
остаточним при здійсненні електорального вибору, оскільки він може 
бути емоційним, спричиненим поточними суспільно-політичними 
процесами. Тому у цій публікації проаналізуємо фактори розмежу-
вання політичних сил у країнах Вишеградської групи (Польща, 
Словаччина, Угорщина і Чехія). Такий підхід є методологічним 
інструментарієм до пояснення характеру політичного структурування 
суспільства, змісту електорального вибору, що дає можливість на їх 
основі формувати прогнози подальшого розвитку держав регіону.  

Характер і взаємовплив соціально-політичних розмежувань 
пояснює теорія соціокультурних розмежувань (соціокультурних 
поділів). Так, згідно зі С. Ліпсетом і С. Рокканом, поняття 
«соціополітичний поділ» поєднує дві основні складові – соціальні 
групи та політичні партії – та дозволяє серед величезної 
сукупності суспільних відмінностей виокремити найбільш важли-
ві, які програмують політичне протистояння головних акторів на 
національній політичній сцені [цит. за 1]. Ставлення і бачення 
того, якою має бути та чи інша принципова проблема, стратегія чи 
політика і виділяє партії з їх ідеологіями розв’язання таких 
проблем. А. Мельвіль теорію соціокультурних розмежувань розви-
нув у концепцію «лійки причинності» [2, с. 223 – 225], якою 
пояснює характер політичної сцени пострадянських країн, які 
трансформувалися у неопатримоніальні режими. З-поміж вітчизня-
них дослідників найбільш детально теорію соціально-політичних 
розмежувань і їх верифікацію у електоральний вибір у країнах 
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Центрально-Східної Європи було проаналізовано А. Романюком та 
В. Литвином, С. Забродіним [1; 3; 4].  

Отже, соціально-політичні розмежування поєднують дві основні 
складові – соціальні групи та політичні партії, що дозволяє 
виокремити найважливіші причини і природу протистояння 
головних політичних акторів на політичній сцені. А. Романюк та 
В. Литвин, дотримуючись традиційної для політичної науки 
дефініції соціополітичного поділу, визначають соціально-політич-
ні розмежування як «інтеграцію соціальної групи чи соціальних 
груп і політичної партії чи партій, коли ідентифікація індивіда зі 
своєю соціальною групою передбачає відповідний партійний вибір 
та коли партія є інституційним представником інтересів своєї 
соціальної групи на політичній арені» [3, c. 42]. Причому 
дослідники наголошують, що про соціополітичний поділ можна 
говорити тільки тоді, коли йдеться про протистояння як мінімум 
двох суспільних груп, які мають стійкий зв’язок з відповідними 
політичними партіями протягом як мінімум двох парламентських 
термінів. Тобто такий зв’язок має бути сталим, а не випадковим чи 
кон’юнктурним [3, c. 42]. С. Забродін відмічав, що концепція 
соціальних розмежувань використовується в дослідженнях 
формування партійної системи в нових демократіях. «Життєздат-
ність» теорії розколів у сучасних умовах обумовлюється тим, що 
соціальне розмежування є структурним кофліктом між соціаль-
ними групами; при цьому один і той же індивід не «прив’язаний» 
до якоїсь однієї групи, а існує одразу в декількох розколах. 
Основою соціального розмежування можуть бути як об’єктивні 
соціальні характеристики, так і ціннісні орієнтації [4, с. 145].  

Водночас позиціонування політичних сил часто є емоційним. 
Це пов’язано з тим, що громадяни мають змогу отримувати дедалі 
більше динамічної інформації, що позначається на їх політичних 
поглядах, а згодом і на електоральному виборі. Тому тут доречно 
виокремити стійкі соціально-політичні розмежування і змінні 
фактори позиціонування політичних сил, які породжені самим 
суспільно-політичним процесом, політичними впливами як ендо-
генного, так і екзогенного характеру. Причому можна припустити, 
що у молодих демократіях, де політична структуризація ще не 
завершена, а демократичні традиції слабкі, саме вплив емоційних 



 
 

28 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 3(89)
 

факторів часто є більш значущим у процесі електорального 
вибору, ніж сталі соціополітичні поділи. 

Природа соціально-політичних розмежувань зумовлена 
насамперед історичним розвитком країни. Водночас зміст соціаль-
но-політичних процесів створює підстави для появи нових ліній 
політичного протистояння. Країни Вишеградської групи, як і 
Україна, здійснювали транзит від одного й того ж самого типу 
соціально-політичної системи (соціалістичної), мають схожу 
траєкторію розвитку (імпорт демократичних політичних інститу-
тів, приватизація і перехід до ринкової економіки, розвиток полі-
тичного плюралізму тощо). Однак результати так званого «демо-
кратичного транзиту» країн Вишеградської групи мають принци-
пово відмінні результати, ніж країн – колишніх колег по соціаліс-
тичному табору. Причина подібного успіху криється, на мій 
погляд, не тільки у впливі екзогенних факторів, але й у власне 
характері соціально-політичних розмежувань, які не є настільки 
глибокими, як у пострадянських країнах і тим самим не стали 
підставою для втілення неконвенційних форм розвитку політич-
ного процесу. 

У країнах ЦСЄ, за А. Романюком та В. Литвином, інституцій-
ним виміром протистояння політичних сил була дихотомія 
конкуренції колишніх правлячих комуністичних партій та опози-
ції, переважно згуртованої в організаціях типу рух. Після установ-
чих виборів, які переважно мали формат плебісциту і на яких 
перемогу здобула опозиція, конкретний формат соціополітичного 
протистояння втратив актуальність. Натомість, наступні вибори 
вивели на порядок денний протистояння щодо змісту та швидкості 
проведення політичних і господарських реформ. У суспільстві 
окреслилися дві протилежні групи – прихильників і противників 
реформ [3]. На наш погляд, до зазначених протистоянь слід додати 
ще дві групи – прихильників і противників євроінтеграції 
(єврооптимістів і євроскептиків).  

Відповідно – у країнах Вишеградської групи слід розрізняти 
лінії соціально-політичних розмежувань, які склалися історично і 
ті, які з’явилися у процесі демократичного транзиту, а також до 
них слід додати ще соціально-політичні розмежування, які зумов-
лені впливом екзогенних факторів. До останніх можна віднести 
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власне ситуацію в Європейському Союзі і події, пов’язані з 
російсько-українською війною на Донбасі. Ці лінії означають різне 
ставлення до цієї війни політичних сил, а також ставлення до 
політики ЄС, яка застосовується для врегулювання цього конфлік-
ту і супроводжується запровадженням санкцій щодо Росії.  

Найбільш сталими лініями соціополітичних розмежувань є 
розмежування, які породжують конфлікти ідентичностей (найчас-
тіше вони є конфліктами з нульовою сумою) і пов’язані з етнічним 
складом населення та його релігійною належністю. Тому одна з 
основних ліній соціально-політичних розмежувань у країнах 
Вишеградської групи породжена їх етнонаціональним складом. 
Це спричиняє появу партій націоналістичного спрямування і 
створює істотні складнощі при вибудовуванні спільної європей-
ської політики, оскільки партії націоналістичного спрямування 
скептично налаштовані до вступу у ЄС і в кращому разі ставлять 
вимоги перегляду членства у ЄС. Крім того, етнополітична палітра 
спричиняє внутрішньовладні конфлікти на етнічному грунті.  

 
Таблиця 1 

 

Етнонаціональний склад країн Вишеградської групи [5]. 
 

Країна Всього 
Титульна 

етнічна група

Перша за 
чисельністю 
меншина 

Друга за 
чисельністю 
меншина 

Польща 38 512 000 
Поляки 
97,1 % 

Шльонзаки 
1,1 % 

Кашуби 
0,04% 

Словаччина 5 397 036 
Словаки 
80,7 % 

Угорці 
8,5 % 

Роми 
2,0 % 

Угорщина 9 937 628 
Угорці 
83,7 % 

Роми 
3,1 % 

Німці 
1,3 % 

Чехія 10 562 214 
Чехи 

63,7 % 
Морави 

4,9 % 
Словаки 

1,4 % 

 
За науковою класифікацією Польща є гомогенною країною, 

оскільки 97,1% громадян є етнічними поляками. Також гомоген-
ними є Угорщина, де 83,7% громадян є угорцями та Словаччина, 
де 80,7% громадян є етнічними словаками. І тільки Чехія є 
гетерогенною країною, де етнічні чехи становлять тільки 63,7%. 
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Однак гомогенність країни жодним чином не убезпечує від 
міжетнічних конфліктів. Тому етнічний склад населення теж є 
підставою для соціально-політичних поділів, що як і решта 
соціокультурних характеристик, спричиняє розмежування політич-
них сил. Водночас, на відміну від інших типів соціально-політичних 
поділів, етнічні характеристики країни створюють найбільш сталі 
соціально-політичні розмежування і зазвичай є одним з факторів 
розмежування політичних сил. Наприклад, Словаччина, яка мала 
проблеми через взаємини з угорською та циганською меншинами, а 
Угорщина з циганською меншиною, зрештою отримала політичні 
партії, які у свої програмні положення включали питання врегулю-
вання етнополітичних конфліктів [див. дет. 5]. Так само у Польщі 
були утворені партії Бунд і Українська партія, які теоретично навіть 
не могли б здолати встановлені законодавством виборчі бар’єри 
(5% для партій і 8% для виборчих коаліцій), однак стали політич-
ними силами, які виражали організовані політичні інтереси 
відповідних національних меншин.  

Релігійно-конфесійний фактор соціально-політичних розме-
жувань у країнах Вишеградської групи також, незважаючи на 
високий рівень конфесійної гомогенності Польщі та Словаччини і 
середній рівень в Угорщині та Чехії, можна виокремити як фактор 
соціально-політичних розмежувань. Так, у Польщі 89,8% громадян 
є католиками, 1,3% – православними, решта належать до різних, 
але менших за чисельністю, ніж православні, конфесій. У Словач-
чині 69,9% громадян є католиками, 10,8% – православними, решта 
так само, як і поляки, належать до ще менших за чисельністю 
конфесій, а віруючими себе вважає 61% громадян. В Угорщині 
37,1% є католиками, 11,6% – православними. Проте віруючими 
себе вважають тільки 44% громадян. У Чехії ситуація є досить 
схожою зі Словаччиною [ див. дет. 3]. Це спричиняє формування 
політичних сил релігійного спрямування з відповідними вимогами 
преференцій для релігійних громад, права яких вони артикулюють. 

Друга група соціально-політичних розмежувань пов’язана з, 
власне, рівнем соціально-економічного розвитку країн. Отже, 
економічні підстави соціально-політичних розмежувань зазви-
чай є домінуючими у більшості країн. Причому у країнах Више-
градської групи, які є вихідцями з соціалістичного табору, де 
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дефіцит був нормою життя, а рівень ВВП у рази нижчий, ніж у 
країнах Західної Європи, у перші десятиліття транзиту були основ-
ними підставами для політичного розмежування. Однак з покра-
щенням економічної ситуації економічні вимоги відійшли на 
другий план у риториці політичних сил. Так, нині показники 
внутрішнього валового продукту в країнах ЦСЄ покращилися в 
кілька разів, порівняно з 1989 р. [6]. Рівень життя в країнах ЦСЄ: 
Польща 20900 дол. США на душу населення, Словаччина – 
24600 дол., Угорщина 20000 дол., Чехія – 27600 дол. [7]. За 
індексом розвитку людського потенціалу країни Вишеградської 
групи належать до країн з «дуже високим рівнем розвитку людсь-
кого потенціалу», перебуваючи у четвертій десятці країн світу. 

Країни Вишеградської групи після колапсу соціалістичного 
блоку у ході підготовки до вступу в ЄС і НАТО головну увагу 
приділяли економічному розвитку, спрямованому на подолання 
відставання від розвинених європейських сусідів і, відповідно, на 
підвищення рівня життя населення. Відхід від псевдорівності 
періоду «народних демократій» (або «реального соціалізму») при-
родно призвів до виникнення відмінностей поміж різними суспіль-
ними групами в рівні їхніх доходів. Середній показник індексу 
Джині (співвідношення багатих і бідних) для країн регіону стано-
вить «32,01», що близько до середнього показника цього індексу в 
16 країнах Західної Європи («31,5» – у 2006 р.) [3]. Це говорить 
про відносну збалансованість рівня розриву між основними 
соціальними групами за рівнем багатства, хоча за даними, 
наведеними А. Романюком і В. Литвином, у країнах Вишеград-
ської групи, за винятком Польщі, соціальне розшарування хоча й 
неістотно, але поглибилося [8]. 

Структура зайнятості населення та безробіття в країнах 
Вишеградської групи є однією з найбільш гострих підстав 
соціально-політичних розмежувань. Хоча ці характеристики не є 
сталими і істотно змінилися за двадцять п’ять років політичного 
транзиту. За останні десять років безробіття істотно знизилося і 
становить у Польщі 10%, у Словаччині 14%, в Угорщині 10,8% 
(це єдина країна, де рівень безробіття зросло майже вдвічі за десять 
років), у Чехії – 6,6% [9]. Темпи економічного розвитку країн 
Вишеградської групи також істотно прискорилися, покращився 
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рівень життя, рівень реальних прибутків тощо. Це є підставою 
своєрідного «вирівнювання» соціально-політичного поділу і нині 
він аналогічний тому, який існує у країнах Західної Європи. Проте 
своєрідне «вирівнювання» ліній розмежувань відбувалося по мірі 
зниження контроверсійності політики цих країн.  

Так, протягом 1990-х рр. однією з основних ліній соціально-
політичних розмежувань і, відповідно, позиціонування політичних 
сил було питання зовнішньополітичного вектора розвитку. Рішен-
ня набуття членства в ЄС викликало у багатьох громадян цих 
країн. Тому умови членства в ЄС були предметом політичних 
спорів, на яких партії будували свої політичні програми. Вектор і 
зміст економічних реформ, моделей приватизації так само 
тривалий час були лініями соціально-політичних розмежувань. 
Однак той факт, що змістом демократичного транзиту у країнах 
Вишеградської групи був перехід від авторитарної політичної 
системи, позначився на змісті програм політичних партій, які 
апелювали не до соціальних прошарків і вибудовували свою 
політику на представництві класових інтересів, а на зовнішньо-
політичному векторі розвитку, на демократичних цінностях, на 
змісті політичних інститутів, які запроваджувалися у процесі 
вироблення конституції тощо.  

Оцінюючи механізми взаємодії влади та опозиції, слід 
звернути увагу на індекси свободи, оскільки права опозиції є 
одним із маркерів, за якими вимірюються ці індекси. Зокрема, 
вони вимірюються за 5-бальною шкалою, де 1 – найкращий 
показник, 5 – найгірший. 

 
Таблиця 2. 

Рейтинг свободи у країнах Вишеградської групи 
(у 1993–2016 рр.) [10]. 

 
Країна 1993  1995 2000 2005 2010 2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Польща 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 

Словаччина 3,5 2,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Угорщина 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 

Чехія 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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На підставі даних таблиці можна констатувати, що протягом 
двадцяти п’яти років країни Вишеградської групи досягли 
показників рівня свободи, аналогічних країнам сталої демократії. 
Також, що очевидно з таблиці, найвищі темпи зростання рівнів 
свободи країни Вишеградської групи, на мою думку, досягли під 
впливом євроінтеграційного фактора. Згідно з наведеними даними, 
країни регіону, за винятком Угорщини, віднесені до числа 
«вільних». Угорщина тривалий час мала дуже високі оцінки рівня і 
якості політичних прав і громадянських свобод. Однак після 
парламентських виборів 2010 р., коли головою уряду став Віктор 
Орбан, позиції держави у демократичному рейтингу істотно 
погіршилися. Окремі дії та рішення уряду Орбана були розкрити-
ковані не лише опозицією, але й міжнародною спільнотою. Крити-
ку викликали: новий закон про Центральний банк країни, що 
передбачав посилення впливу уряду на діяльність фінансової 
установи; спроби уряду отримати будь-які підстави впливати на 
суд і засоби масової інформації; низка положень нової Конституції 
країни від 2011 р. тощо. Відповідно, ці й інші дії уряду зумовили 
певне погіршення показників свободи в Угорщині. Тому у дослі-
дженні змін країн, які перебувають на перехідному етапі (рейтинг 
«Nations in transit»), де також визначається досягнення стану 
консолідованої демократії, Угорщина в доповіді за 2016 р. відне-
сена до числа країн з частково-консолідованою (semi-consolidated) 
демократією, випавши з розряду країн з консолідованою демо-
кратією. Для розуміння того, яку дистанцію здолали країни 
Вишеградської групи, у таб. 3 наводимо дані рівня розвитку демо-
кратії в Україні.  

 

Рис. 3. 
Показники розвитку демократії в країнах Вишеградської групи 

(2016 р.) [10] 
 

Країна ЕП ГС НМ НДУ МДУ ПЗНС К Середній 
бал 

Україна 3,50 2,25 4,00 5,75 5,25 6,00 6,00 4,68

Угорщина 2,75 2,50 3,75 4,00 3,00 3,00 4,00 3,29
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Країна ЕП ГС НМ НДУ МДУ ПЗНС К Середній 
бал 

Словаччина 1,50 1,75 3,00 3,00 2,50 2,75 3,75 2,61

Польща 1,50 1,50 2,75 2,75 1,50 2,75 3,50 2,32

Чехія 1,25 1,75 2,75 2,75 1,75 1,75 3,50 2,21

 
ЕП – електоральний процесс, ГС – громадянське суспільство, НМ - 
незалежні медіа, НДУ – національне демократичне управління, 
МДУ – місцеве демократичне управління, ПЗНС – правові засади та 
незалежність судочинства, К – корупція. Показники вимірюються 
за 7-бальною шкалою, де 1 – найвищий показник, а 7 – найнижчий.  

 

Отже, з-поміж країн регіону регрес у розвитку демократії 
спостерігається у Польщі та Угорщині. У Польщі погіршення сто-
сується сфери незалежних медіа, демократичності державної влади 
і дотримання політичних прав і свобод. В Угорщині погіршилися 
показники у сфері дотримання політичних прав і свобод, демокра-
тичності державного управління, а також зріс рівень корупції.  

Політичне протистояння зазвичай зумовлене ставленням (рів-
нем підтримки) правлячих політичних сил. У країнах Вишеград-
ської групи, за даними Євробарометра, рівень довіри / недовіри до 
органів державної влади цілком зіставний зі сталими демократі-
ями. Так, в Угорщині уряду довіряють 34% громадян, проти 62%, 
що не довіряють. У Словаччині 29% довіряє уряду, 65% – не 
довіряє. У Чехії 28% – довіряє, 66% – не довіряє, у Польщі 20% – 
довіряє, 71% не довіряє (у середньому по ЄС 31% громадян 
довіряє урядам, 63% – не довіряє) [6].  

Інший вигляд має картина щодо рівня довіри парламентам. В 
Угорщині 31% громадян довіряє парламенту, 65% – не довіряє; у 
Словаччині – 28% довіряє, 65% – не довіряє; у Польщі – 17% 
довіряє, а 74% не довіряє. У Чехії парламенту довіряє тільки 13%, 
тоді як 83% громадян не довіряє. Традиційно вищим рівнем довіри 
користуються місцеві органи влади та органи місцевого самов-
рядування. В Угорщині довіряє цим органам 52% громадян, у 
Чехії 48%, у Словаччині 42%, у Польщі 40%. Вкрай погіршився 
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протягом останніх років рівень довіри до політичних партій. Так, в 
Угорщині партіям довіряє 19% громадян, Словаччині і Польщі по 
13% громадян, у Чехії 10% [6, р. 71]. Зниження довіри до партій як 
політичних інструментів артикуляції політичних інтересів пояс-
нює посилення кризи ідентичності, що створює передумови для 
поширення політичного популізму і звуження політичної участі.  

Водночас порівняно високий рівень довіри до органів держав-
ної влади свідчить про те, що суспільства країн Вишеградської 
групи вийшли із так званого «посткомуністичного стану», який 
супроводжується високою кількістю ностальгуючих, суспільною 
аномією, кризою ідентичності і політичним відчуженням. Тобто 
такий стан речей можна пояснити тим, що політичним партіям 
вдалося заповнити політичний вакуум, з одного боку, а з іншого – 
запропонувати ефективну соціально-економічну політику, внаслі-
док чого уникнути крайнього популізму, що спіткало пострадян-
ські республіки. Зокрема, 84% чехів, 80% поляків, 73% словаків і 
65% угорців задоволені своїм життям [6, р. 27]. Показово й те, що 
мешканці країн Вишеградської групи більш благополучною вважа-
ють економічну ситуацію в ЄС загалом, ніж у своїх країнах. Тільки 
43% чехів, 38% поляків, 30% угорців і 20% словаків оцінюють 
економічну ситуацію у своїх країнах позитивно. Натомість 
62% угорців, 56% поляків, 48% чехів, 44% словаків цілком 
позитивно оцінюють економічну ситуацію в ЄС загалом [6, P. 30]. 
Це свідчить про те, що так званий «євроінтеграційний фактор» 
(«фактор ЄС») усе ще справляє дисциплінуючий і стимулюючий 
вплив у розвитку цих країн. 

Зазначимо, що екзогенний чинник соціально-політичних роз-
межувань у країнах Вишеградської групи протягом усіх років 
демократичного транзиту був домінуючим. Це пов’язане з великим 
впливом Заходу на перебіг політичних процесів у цих країнах. 
Більше того, це зумовило формування певного інституційного 
дизайну, що, власне, й дало підстави наявну у цих країнах модель 
модернізації класифікувати як ендогенно-екзогенну. Сьогодні 
контроверсійність політичного процесу стосовно членства в ЄС 
істотно знизилася, тому що членство в ЄС дійсно спричинило 
докорінні трансформації у соціально-політичному житті цих країн, 
ставши істотним фактором їх демократичного транзиту.  
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Звісно, що ставлення до членства в ЄС в країнах Вишеград-
ської групи істотно змінилося з часу їх приєднання до Європей-
ського Союзу. Нині ставлення до ЄС не є таким контроверсійним, 
як це було протягом 1990-х – початку 2000-х рр. Тепер предметом 
політичних суперечок і протистояння є ставлення до умов 
членства у ЄС, внаслідок чого деякі політичні сили ставлять за 
мету перегляд умов членства. Предметом гострих суперечок і 
політичного протистояння протягом останнього року стало пита-
ння квот для біженців з Сирії. 

Однак, оцінюючи спроможність країн Вишеградської групи 
вирішувати проблемні питання, слід звернути увагу на істотний 
прогрес у розвитку власне політичних інститутів, на які покладена 
основна функція врегулювання проблемних питань. У цьому сенсі 
індекс недієздатності держав («The Fragile States Index»), у якому 
дається оцінка рівню здатності влади контролювати цілісність 
території, демографічну, політичну та економічну ситуацію в країні 
(демографічний тиск, рівень міграції, рівень економічної нерівності, 
економічна ситуація, криміналізація держави, роздроблення у 
силових структурах та еліті, переміщення біженців всередині 
країни, зростання реваншистських настроїв, кількість послуг, які 
надаються державою, законослухняність і права людини, зовнішнє 
втручання, у тому числі ризики іноземного втручання у політичні та 
військові конфлікти і залежність від зовнішнього фінансування. 

Для порівняння зазначимо, що найвище у цьому рейтингу 
перебуває Фінляндія – на 178-й позиції (чим вище, тим краще). 
Країни Вишеградської групи віднесено до країн «високо стабіль-
них» або «дуже стабільних» і їх позиції мають такий вигляд: Чехія 
на 154-й, Польща на 153-й, Словаччина на 149-й, Угорщина на 
139-й позиції. Для порівняння наведемо дані по Україні. Так, 
Україна перебуває на 84-й позиції, отримавши 76,3 бала, що на 
9,1 бала гірше, ніж у 2014 р., який, своєю чергою, на 10,4 бала 
гірший, ніж у 2013 р. [9, р. 104 – 119]. 

Російсько-український збройний конфлікт на Донбасі має 
як прямий, так і опосередкований вплив на розмежування політич-
них сил у країнах регіону. Це пов’язане як з безпосередньою 
реакцією на конфлікт, так і зі ставленням до реакції світової спіль-
ноти на ці події. У першу чергу йдеться про реакцію ЄС та США 
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на ці події і застосування політики санкцій щодо Росії, що змінило 
розстановку політичних сил у країнах Вишеградської групи і 
проявилося вже на парламентських виборах. Загрози, які з’явилися 
у ході цієї війни, реанімували або посилили позиції здебільшого 
націоналістичних сил.  

Нині очевидно, що політичний конфлікт в Україні, який 
розпочався восени 2013 р., став серйозним випробуванням і для 
політиків цих країн. Оскільки цей конфлікт з самого початку набув 
рис міжнародного – українсько-російського конфлікту, – 
політична сцена країн Вишеградської групи не могли не 
зреагувати, оскільки країни регіону традиційно мають тісні 
економічні зв’язки з Росією. Після ЄС для країн Вишеградської 
групи Росія є другим за масштабами торговельним партнером. 
Україна в товарообігу цих країн посідає 4-5-е місце. Тому, 
незважаючи на відсутність кордону з Росією і, навпаки наявність 
спільного з Україною кордону, позиція, зайнята країнами регіону 
стосовно подій в Україні та російської агресії проти України, 
виявилася різною. Польща різко засудила Кремль, закликаючи ЄС 
проявити солідарність з Україною, а НАТО – вжити заходів з 
укріплення обороноздатності членів альянсу, які мають спільний з 
Росією кордон. У Словаччині, Угорщині та Чехії ані суспільство, 
ані політики не мали консолідованої позиції. Президент Чехії 
Мілош Земан та прем’єр-міністри Угорщини Віктор Орбан і 
Словаччини Роберт Фіцо зайняли або відверто проросійську 
позицію, або ж, уникаючи оцінок ситуації на Донбасі, закликали 
до переговорів з Москвою та критикували запроваджені ЄС 
санкції проти Росії. Слід зазначити, що репутація «друзів Путіна» 
істотно похитнула позиції цих політиків, що позначилося на 
результатах виборів. 

Так, вибори президента Словаччини, які відбулися у березні 
2014 р., змінили розстановку політичних сил у цій країні. Роберт 
Фіцо, чиї позиції багаторічного прем’єра здавалися непохитними, 
програв великому підприємцю і філантропу Анджею Кіскі. Причи-
ною його перемоги став той факт, що період 2010 – 2012 рр. – це 
період правління ліберальної коаліції на чолі з Іветою 
Радовічовою. Хоча за доволі жорстку політику стосовно економії 
держбюджету її назвали вкрай радикальним політиком. 
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Непопулярна соціальна політика спричинила велику кількість 
парламентських конфліктів [12]. Роздроблена ліберальна і 
правоцентристська опозиція програвала одні вибори за іншими і 
не здатна була висунути єдиного кандидата на вибори. Тому 
перемога А. Кіски – це перемога незалежного кандидата, який став 
відомим завдяки своєму філантропству. Таким чином до влади 
прийшов президент, який здобув підтримку усіх опозиційних сил і 
усіх опонентів Р. Фіцо у суспільстві. 

Зміна політичного керівництва спричинила пожвавлення 
політичного простору. Ці зміни супроводжуються демонстраціями 
проти корупції, на яких висуваються політичні вимоги, а саме – 
відставка прем’єр-міністра. Зазначу, що демонстрації були 
організовані рухом «Звичайні люди і незалежні особистості» 
І. Матовича, яке є саме рухом, а не політичною партією. Це саме 
стосується партії «Громадяни» політика і підприємця А. Глини. З 
іншого боку, у словацькій політиці відчутний євроскепсис і 
проросійські симпатії. Можна вважати успішними дії правих 
радикалів, відвертих расистів (Народна партія «Наша Словаччина»). 
Тобто словацька політична сцена вкрай різнорідна, що додає 
радикальності їй [13]. Водночас політика прем’єра P. Фіцо 
орієнтована насамперед на власних виборців. Щодо російсько-
української війни на Донбасі, то на рівні ЄС і НАТО Словаччина 
підтримує позицію своїх союзників, хоча й не є прихильником 
радикальної політики щодо Росії. Позиція президента А. Кіски є 
більш категоричною. Він схиляється до думки про необхіднiсть 
посилення тиску на Росію. Незважаючи на те, що його позиції у 
парламентській республіці є слабкими, це є своєрідним 
об’єднуючим символом у його патерналістській політиці.  

Президента Чехії Мілош Земан на початку конфлікту заявив, 
що в Україні йде громадянська війна, а доказів втручання Росії в 
конфлікт на Донбасі немає. Згодом, у вересні 2014 р., на міжнарод-
ному форумі «Діалог цивілізацій» у Росії він заявив про необхідні-
сть відмінити економічні санкції проти Росії, як зайві. Хоча на 
офіційному рівні Прага висловила солідарність з країнами ЄС 
щодо Росії і приєдналася до санкцій проти Росії. Наслідком таких 
заяв стало зниження рівня довіри до 37% до президента Мілоша 
Земана. Проте російсько-український конфлікт істотно не вплинув 



 

39 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

на політичні сили і громадян країни, хоча й став своєрідним 
лакмусовим папірцем ставлення до так званих «європейських цін-
ностей». Саме тому політики здебільшого уникають висловлювати 
своє ставлення до цієї війни (часто це називають лише кризою), щоб 
не втратити електорат, який думає інакше.  

В Угорщині позиції стосовно війни на території Донбасу так 
само розділилися. Однак, за твердженням угорського політолога 
Чаба Тота, в листопаді 2014 р. рейтинг правлячої партії «Фідес» і 
прем’єра В. Орбана знизився на 12% – з 38% до 26%. Тимчасом як 
рейтинг опозиційної партії – радикальної партії «Йоббік» («Рух за 
кращу Угорщину») піднявся на 15%. На третьому місці за даними 
соціологічних досліджень опинилися соціалісти з рейтингом у 
12%. Однак, при цьому, 68% угорців вважають, що Угорщина 
рухається у правильному напрямі, але тільки 31% позитивно 
оцінюють роботу уряду [6]. Тобто ці дані свідчать про те, що 
Угорщина переживає кризу довіри. Чаба Тот причину кризи довіри 
пояснює, по-перше, непопулярними кроками правлячої партії 
«Фідес» щодо запровадження податку на Інтернет та податку на 
тютюнову продукцію; по-друге, гучними корупційними сканда-
лами, які пов’язані з високопоставленими чиновниками; по-третє, 
власне конфліктом всередині правого крила в парламенті. Це 
спричинило зростання кількості тих, хто не довіряє політикам і, 
таким чином, є потенційним електоратом опозиційних популістсь-
ких партій. Так, за даними соціологів уже тепер опозиційна партія 
«Йоббік» та соціалісти відібрали у партії «Фідес» приблизно по 
4% популярності. Зважаючи на високий рівень економічних 
контактів з Росією, в Угорщині досить активним є проросійське 
лобі. Зокрема, підписання масштабної угоди у галузі атомної 
енергетики з Росією на початку 2014 р. істотно посилило приваб-
ливість Росії в Угорщині. Так само вибудовується проросійська 
політика на тлі критики політики США. Це посилює інтенсивність 
протестних рухів. Однак це політика незадоволення, а не кон-
структивної критики з визначеними цілями. Водночас темпи 
втрати симпатиків правлячою партією «Фідес» безпрецедентні в 
угорській історії, тому слід очікувати нових політичних потрясінь 
в цій країні. Понад те, за твердженням австрійського історика 
угорського походження Пауля Лендваї, Віктор Орбан уже створив 
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систему тотального контролю за громадянським суспільством та 
політичними інститутами, що дало підстави стверджувати, що 
Угорщина переживає відкат у попередній авторитарний стан. Усі 
важливі посади у вищому керівництві держави зайняті представни-
ками «Фідес». А усі значимі соціальні групи або включені у цю 
систему, або «їм заткнули рота», зазначав П. Лендваї [14]. 

Президентські і парламентські вибори 2015 р. у Польщі зміни-
ли розстановку політичних сил на користь донедавна опозиційної 
партії «Право і справедливість», член Анджей Дуда обійняв посаду 
президента держави (за нього проголосувало 52% виборців). Це, за 
твердженням експертів, стало своєрідним політичним землетрусом 
для країни, оскільки жодне соціологічне дослідження не віддавало 
йому перемоги на президентських виборах [15]. Донедавна 
опозиційна партія «Право і Справедливість» – парламентська 
партія, яка вперше за всю історію Третьої Речі Посполитої здобула 
на парламентських виборах 2015 р. більшість у парламенті і 
самостійно сформувала уряд. Ця партія об’єднує навколо себе 
консерваторів-євроскептиків. А. Дуда є категоричним 
противником нинішньої моделі розвитку Польщі і жорстко 
критикує умови членства Польщі в ЄС. Тим самим перемога 
А. Дуди означає істотну зміну політики Польщі у ЄС. У 2005 – 
2007 рр. під час домінування партії «Право і Справедливість» у 
Польщі поглибилися внутрішньополітичні конфлікти, відбувся 
досить консервативний поворот у внутрішній політиці Польщі і 
стала більш націоналістичною зовнішня політика. Скажімо, «Рух 
Кукіжа», який з’явився у Польщі, у пресі називають новою силою, 
яка здатна посунути при владі усі політичні сили, які все ще 
вважаються вихідцями з 1989 року [16]. Тому голосування за 
А. Дуду є насамперед протестом проти політики, яку проводили 
соціал-демократи у внутрішній політиці, і бажанням зміни поко-
лінь у польській політиці, оскільки електоратом Дуди є молоде 
покоління. Б. Коморовський – представник партії «Громадянська 
платформа», якого називали «іконою антикомуністичної опозиції в 
1970 – 1980 рр.», будував свою політику на поглибленні реформ і 
змін, які відбувалися у Польщі протягом останніх 25 років. Його 
політика ґрунтувалася на протидії «раціонального» (проєвропей-
ська демократична, ліберальна політика) «радикальному» (анти-
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система, антиєвропейськість, антипросвітництво). Загалом «Гро-
мадянська платформа» перебувала при владі вісім років і за цей 
час Польща істотно виросла у ЄС, ставши лідером з-поміж країн-
неофітів ЄС. Однак, маючи динамічне економічне зростання, 
рівень безробіття у Польщі зберігався, як зазначалося вище, на 
рівні 10%, натомість як серед молоді безробіття становить 20%. 
Також незадовільним, на думку поляків, є ситуація у сфері 
охорони здоров’я, ситуація з пенсійним забезпеченням тощо. 
Однак, за твердженням П. Бураса, Б. Коморовський і «Громадян-
ська платформа» стали заручниками власного успіху: бурхливий 
економічний розвиток супроводжувався підвищенням соціальних 
очікувань, які складно тривалий час задовольняти через цикліч-
ність розвитку систем [16]. Наприклад, Сейм 6-го скликання 
увалив 730 законів, причому під час голосуванні 538 законо-
проектів (74%) опозиція голосувала так само, як і парламентська 
більшість. К. Лабедж вбачав у цьому відсутність «твердої» опози-
ції, називаючи її ситуативною. Натомість тут радше йдеться про 
збіг інтересів і програм [17].  

Водночас польське суспільство демонструє високі прояви 
популізму. Зокрема, те, що 20% виборців проголосували у першо-
му турі президентських виборів за колишню рок-зірку, людину, 
яка не має вищої освіти, – Павла Кукіжа, є свідченням елемен-
тарної втоми від традиційної, хоча й професійної політики, загаль-
на втома від політичного істеблішменту, голосування на користь 
простих рішень і простих дій, що характерно для популістів. 
Натомість діяльність опозиції в парламентах Польщі попередніх 
скликань відзначалася більшою контроверсійністю [18]. Насправді 
ж Польща протягом останнього десятиріччя демонструвала дійсно 
високі темпи розвитку, які називають «золотим десятиріччям поль-
ської трансформації». Тому провал Б. Коморовського є радше 
підтвердженням того, що Польща перебуває у руслі європейської 
політики, де відмінності між владою та опозицією мають 
переважно тактичний характер, не змінюючи траєкторію розвитку 
країни, як це є, наприклад, в Україні. Тому зазвичай у такій країні 
спрацьовує «принцип гойдалок», що для транзитної країни, якою 
вважається Польща, є радше свідченням якісних політичних змін і 
консолідації демократії, ніж тривожним сигналом [19, р. 96 – 118]. 
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Польська політика останнього року має яскраво виражений 
протекціоністський характер. Звідси й прийняття вкрай заполі-
тизованого і емоційного рішення щодо визнання геноцидом поля-
ків дії УПА у роки Другої світової війни.  

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що характер соціально-
політичних розмежувань у країнах Вишеградської групи, за 
основними параметрами (економічна ситуація, етнічний склад 
населення, рівень безробіття, релігійно-конфесійні характеристи-
ки), доволі типові як для європейських країн. Такими ж типовими 
є й фактори, які спричиняють специфіку і глибину цих розмежу-
вань. Нині очевидно, що рух у напрямі західних транснаціональ-
них структур і згодом приєднання до ЄС та НАТО привели до 
зниження гостроти соціально-політичних розмежувань, які стосу-
валися зовнішньополітичних орієнтацій, захисту прав та свобод 
громадян, способів приватизації, що з часом спричинило зниження 
рівня контроверсійності політичних поглядів і, відповідно, гостро-
ти протистояння влади та опозиції.  

Натомість для країн Вишеградської групи найактуальнішими 
залишаються проблеми національного самовизначення, що й 
обумовлювало загострення протистояння навколо зовнішньопо-
літичних орієнтацій. Це можна пояснити тривалими періодами 
бездержавності і належності до «чужих» імперій. Громадяни цих 
країн надто гостро реагують на виклики, пов’язані із загрозою 
державності, що породжує ксенофобію та націоналізм. Тим часом 
мешканці країн Вишеградської групи менш чутливі до соціально-
політичних проблем, що нетипово для жителів західноєвропейських 
країн. Цей висновок підтверджується й подіями останніх двох років, 
пов’язаних з російською агресією на Донбасі та анексією Криму. 
Звісно, поки що «російсько-український конфлікт» не перетворився 
у ще один фактор соціально-політичного розмежування, а є радше 
емоційною реакцією політикуму на виниклі загрози. Проте це 
посилює чутливість громадян цих країн до питань незалежності і 
суверенітету, що призводить до радикалізації політичних сил, чия 
риторика стосується ставлення до Росії, антиросійських санкцій ЄС. 
А це, своєю чергою, знижує прогнозованість політичної сцени і 
створює додаткові ризики у політичних процесах. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ 

 
У статті проаналізовано сучасні ІКТ, які використовуються 

в інформаційному просторі України та суттєвим чином 
впливають на перебіг останніх політичних подій. Особливу увагу 
приділено інформаційно-комунікативним технологіям РФ проти 
України та соціально-консолідаційному потенціалу інформаційно-
комунікативних технологій у вітчизняному просторі. 

Ключові слова: інформаційно-комунікативна технологія, 
інтернет-аудиторія, політична система, інформаційна війна, 
Україна, РФ. 

Larysa Kochubei. Features of modern information and 
communication technologies in Ukraine. The article analyzes the 
current ICT, which are used in the information space of Ukraine and 
which have a significant impact on the course of recent political events. 
Particular attention is paid to information and communication 
technologies of Russia against Ukraine and social consolidation 
potential of information and communication technologies in the 
domestic space. 

Keywords: information and communication technology, Internet 
audience, political system, information war, Ukraine, Russian Federation. 
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Інформаційні технології дуже швидко перетворилися на 
життєво важливий стимул розвитку не тільки світової економіки, а 
й інших сфер людської діяльності. На сьогодні практично немож-
ливо знайти сферу, в якій не використовуються інформаційні тех-
нології. Сучасне суспільство просто переповнене потоками інфор-
мації, які безсумнівно потребують обробки. 

Метою статті є: проаналізувати сучасні ІКТ, їх різновиди, 
дієвість, переваги, цільову аудиторію в інформаційному просторі 
України та на прикладі ІКТ РФ проти України визначити засоби 
протидії та запобігання руйнівним інформційним впливам у 
вітчизняному інформаційному просторі. Таким чином, у цій статті 
здійснено спробу розглянути ІКТ переважно не з точки зору їх 
створення, а їх використання, як технології проектування та ство-
рення інформаційного продукту.  

На сьогодні громадська думка формується під впливом мережі 
Інтернет, а особлива увага приділяється соціальним мережам. Це 
можна пояснити тим, що у таких мережах є все необхідне, що 
посилює вплив на свідомість користувача, адже Інтернет – аудіо-
візуальний канал комунікації. До того ж, наразі майже кожен серед 
молодого населення має власні профілі у «Twitter», «Facebook» або 
«Instagram». Вільний доступ населення до Інтернету, змусив 
політичний клас зосередити більше уваги на потенціалі нових 
технологій. Авторитарні режими почали вживати заходів, аби 
відстежувати та «чистити» інформацію, а також обмежити свободу 
слова громадян он-лайн. Було виявлено, що найбільш поширеним 
методом обмеження свободи в Інтернеті були: прийняття відповід-
них законів, які перешкоджали вільному висловленню думок, 
несли за собою покарання за поширення або розміщення певного 
контенту, арешти користувачів тощо. Така практика досить поши-
рена у Китаї, РФ, Північній Кореї [1]. 

За даними звіту Freedom House Україна ж належить до країн з 
«вільним» доступом до Інтернету [2]. 

За офіційними даними, інтернет-аудиторія України наприкінці 
2015 р. становила 20,1 млн населення, серед яких 10–12 % повнолітнє 
населення [3]. Згідно з даними дослідження Інтернет Асоціації 
України, Інтернетом користуються (станом на квітень 2017 р.) у 
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нашій державі – 21,6 млн користувачів [4]. Тобто, фактично за 
півтора року їх кількість зросла на півтора мільйони. 

За даними дослідження Інтернет Асоціації України [5] просте-
жується стрімке збільшення кількості регулярних користувачів 
мережі Інтернет з 2004 по 2017 рік, підійнявшись на 53 %. На це 
вказує щорічне вимірювання Загальнонаціональне репрезентативне 
опитування, проведене Factum Group Ukraine на замовлення 
Інтернет Асоціації України, період проведення: 2.03.− 24.03.2017. 
Похибка вибірки – не більше 2.2%. Вибірка репрезентативна 
населенню України віком 15 років і старше, 4-ступенева, N = 2000, з 
дослідження виключена АР Крим і окупована територія Луганської 
і Донецьких областей. Дослідження підтвердило, що зараз одним з 
ключових каналів комунікації є саме Інтернет, який і залиша-
тиметься одним із пріоритетних каналів комунікації в цілому. 

 

Динаміка збільшення Інтернет-користувачів в Україні: 
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Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – це узагальню-
ючий термін, який включає в себе всі технології для передачі 
інформації. [6]. Саме поняття ІКТ є досить широким і розуміється 
науковцями у різних варіаціях. Проте найбільш поширеною сентен-
цією є, зокрема, те, що комунікативні технології є раціонально 
організованим комплексом дій в інформаційному просторі з 
цілеспрямованого виробництва і поширення інформації задля 
впливу на визначену аудиторію. Комунікативні технології – «запла-
нований вплив на цільові групи» [7].  

Таким чином, ІКТ можна визначити як комплекс дій, повʼяза-
них з обробкою, зберіганням та інтерпретацією інформації, внас-
лідок якого вона видозмінюється відповідно до потреб кон-
кретного субʼєкта. У такому вигляді дані потрапляють у суспіль-
ний інформаційний потік, провокуючи певну (частіше за все 
передбачену та сплановану) реакцію аудиторії впливу. ІКТ – це 
сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для 
добору, опрацювання, зберігання, поширення інформації в інтере-
сах її користувачів. 

Від сучасних ІКТ залежить не тільки технологічний, але й 
соціальний поступ, здатність розвивати демократичні інститути 
тощо. IКT із технологічного чинника розвитку перетворилися у 
важливий елемент функціонування сучасного суспільства, і подальше 
їх впровадження залежить не тільки від НТП, але й від соціально-
економічних, політичних і правових умов, в яких вони існують. 

Щодо ринку IКT в Україні, директор Lviv IT Cluster 
С. Веселовський прокоментував: «Позитивом у 2016 р. є те, що ІТ-
індустрія провела консолідоване дослідження ІТ-ринку − PwC. Це 
дослідження показує ситуацію з 2011 до 2015 рр. і які прогнози 
маємо. Це дуже важливо з точки зору планування та комунікації з 
владою, тому що це вже не є цифри, які ми наводили на наших 
припущеннях чи очікуваннях. Це дійсно репрезентативний репорт, 
який показує, що за 2011−2015 рр. ІТ-індустрія зросла удвічі. На 
сьогодні в українській ІТ-галузі працюють майже 100 тис. Людей, 
420 тис. − разом з працівниками суміжних галузей. Загалом одне 
робоче місце в ІТ створює 3,5 робочих місць у суміжних галузях. 
Також ми закінчуємо цей рік із показником 2,8 млрд доларів 
експорту. Це велика цифра, якою можемо пишатися». [8]. Додамо, 
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що директор Huawei Ukraine Чжоу Хаодзе розповів журналістам 
«Урядового кур’єру» про переваги українського інформаційно-
телекомунікаційного ринку для великих міжнародних корпорацій, 
таких як Huawei: «Україна з її 45-мільйонним населенням − одна з 
найбільших країн Європи й СНД. Лише нещодавно ваша держава 
(останньою в регіоні) впровадила зв’язок 3G, а ринок IT в країні 
один із найрозвиненіших у цьому регіоні. Це свідчить про 
величезний потенціал ринку ІКТ, що поєднує сектори IT і зв’язку. 
Таке об’єднання проходить у всьому світі. В Україні воно лише 
починається, проте вже має неабиякі перспективи завдяки високо-
розвиненому IT-сектору. На запитання: яка оцінка інвестиційної 
привабливості ІКТ-ринку України для іноземних інвесторів 
сьогодні і через три-п’ять років, Чжоу відповів: «Україна лише 
починає переходити до IT-економіки. Фундамент для цього − 
створення інфраструктури. Ринок комунікацій також змінюється: 
мобільні оператори впроваджують 3G-, а фіксовані − FTTX-
технології. Усі гравці досить швидко отримають прямі чи непрямі 
зиски від таких перетворень. Нові сервіси і контент зрушать 
ринок, як це відбувається в більш розвинених країнах. Невдовзі 
ІКТ-ринок стане сильним драйвером зростання для української 
економіки і можливим стане оцінювати майбутнє українських 
телекомунікацій з великим оптимізмом» [9].  

Новітнє інформаційне поле завдяки своїй обширності та 
глибокому насиченню містить масу різноманітних способів 
передачі даних та відповідно пост-комунікаційних каналів, за 
допомогою яких вони поширюються. Українські ІКТ еволюціо-
нують та намагаються відповідати часу, доносячи до максимальної 
кількості аудиторії те чи інше повідомлення від певного 
комуніканта. Дослідники відзначають, що введення і використання 
нових медіатехнологій призводять до появи нової форми політич-
ної комунікації, яка стає більш керованою громадянином. Характе-
ристика сучасного суспільства як «інформаційного суспільства» 
стала можливою, оскільки і всі соціальні процеси здійснюються 
шляхом обміну інформацією [10]. Наприклад, виборці повинні 
бути поінформовані про політичні програми (представлених кан-
дидатів або політичних партій), а з іншого боку, представники 
влади повинні знати побажання і вимоги своїх громадян. 
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Вважається, що Інтернету під силу підвищити рівень участі 
громадян у політичній діяльності, а також установити тотальний 
контроль держави за своїми громадянами. Такий наявний величез-
ний інформаційний потенціал Інтернету може бути використаний 
не тільки для налагодження комунікації з громадськістю, а й для 
пропаганди суспільно небезпечних ідеологічних поглядів. Інтер-
нет, порівняно з друкованими ЗМІ й навіть телебаченням, має у 
своєму розпорядженні більш широкий інструментальний спектр 
інформаційної стимуляції свідомості й підсвідомості індивіда.  

Ринок ЗМІ змінюється разом із трансформацією політичної та 
соціальної систем. Так, традиційні медіатехнології мігрують у глоба-
льну мережу Інтернет, а технології друкованих ЗМІ скорочуються. 

На сьогодні досить часто наголошується на перемозі негати-
візму, персоналізації, надмірності в основних меседжах, які просу-
ваються за допомогою комунікаційних технологій, і це можна 
простежити, використовуючи теорію інформаційної цінності, 
розроблену Дж. Галтунгом та М. Холм Руджем [11]. Вони 
встановили, що інформація, яка відповідає принципам негати-
візму, персоналізації, відносно проста, коротка, нова і викликає 
значний інтерес аудиторії. Чим вища конкуренція на ринку ЗМІ, 
тим сильніше розвиваються ці принципи. Проаналізувавши цю 
тенденцію, очевидно, що ці наслідки є негативними для сфери 
політичної комунікації. Саме тому, крокуючи в ногу з часом, влада 
пропонує все більш інтерактивні медіатехнології, які покликані 
замінити пасивні форми політичних комунікацій, що має сприяти 
формуванню поінформованого і активного громадянина. 

Приклади таких технологій: розробка та впровадження програми 
«Електронний уряд»; інтерактивні відеоконференції Глави держави 
(як за участю представників влади, так і з громадянами); пряме 
спілкування перших осіб держави з громадянами («Телеміст»); 
створення і ведення блогів в глобальній мережі Інтернет; особисті 
акаунти в соціальних мережах тощо. 

Завдяки ним можна в режимі онлайн не лише відстежувати 
податкові декларації державних діячів, а й слідкувати за їхніми 
особистими думками на певні теми (у соц. мережах, блогах), 
задавати питання під час телемостів, що допомагає сформувати 
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все більше усвідомленість поточних подій та реакцію на них 
політичних діячів.  

Звідси ми можемо зробити висновок, що комунікаційні техно-
логії стають все більш актуальними, переходячи в онлайн-режим, 
та далі формують думку громадськості, з маніпулятивними 
технологіями включно.  

Сучасні дослідники з комунікації [12] говорять про конверген-
цію медіа та мультимедійності – злиття різних медіа на одній плат-
формі, яка об’єднує текст, відео, аудіо та інші види цифрового 
контенту. 

Стрімкий розвиток ІКТ призвів до народження у сучасному 
суспільстві поняття «революція соціальних медіа», яке включає в 
себе такі напрями: зростання ролі Інтернет-ресурсів в соціальних 
комунікаціях; збільшення популярності і авторитетності соціаль-
них мереж; швидке зростання віртуального on-line спілкування. 

Глобальне поширення соціальних мереж формує новий тип 
комунікації – соціально-мережевий. Однак нові ІКТ виробляють 
нові форми соціального контролю, які дозволяють маніпулювати 
поведінкою людини. 

Суттєву роль у поширенні ІКТ відіграє комерційний чинник, 
який вимагає прибутковості, що, в свою чергу, призводить до залу-
чення користувачів у процес споживання розважального контенту. 
У підсумку це знижує загальний культурний рівень населення на 
глобальному рівні, відволікає від політичних і соціальних 
проблем. 

Однією із першочергових функцій ІКТ є консолідація україн-
ського суспільства, що і зумовлює актуальність досліджуваної 
теми та вивчення механізмів формування громадянської ідентич-
ності й особистістних рис українців, зокрема, й засобами ІКТ. 
Проте не покращення життя окремої людини, її духовний світ, 
консолідація громадян на сьогодні є в пріоритеті політичних 
структур, а маніпулятивні спрямування. 

ІКТ – це також сучасні технології, які використовуються для 
швидкої комунікації і консолідують за допомогою ідей, досвіду, 
ресурсів. Сучасні ІКТ залучають комплекс ресурсів для здійснення 
багатоаспектного впливу на свідомість реципієнтів. Трансформа-
ція політичної системи суспільства впливає на швидкість змін та 
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еволюцію суспільства. Все більш впливовими джерелами інформа-
ції у політико-комунікативному просторі стають блогери і подкас-
тери (процес створення та поширення аудіо- та відеофайлів (под-
кастів), що активно використовується для впливу на свідомість та 
поведінку громадян.  

Поряд з демократичністю та плюралізмом ІКТ здатні формувати 
нові форми соціального примусу та прихованої маніпуляції. Зокрема, 
пошуковий сервіс Google фіксує кожний запит з кожної IP-адреси та 
зберігає їх довічно. Відеосервіс Youtube збирає інформацію щодо 
тематики перегляду відеофайлів користувачем. Skype записує і 
зберігає всі відеорозмови через Інтернет. Існують також спеціальні 
програми, які без відома користувача можуть включати відеокамеру 
та мікрофон на його комп’ютері. Більшість Інтернет-сайтів 
примушують користувача зареєструватися, тобто залишити про себе 
певну інформацію, яка накопичується та обробляється. 

Сучасні технології більше не розраховані на використання 
одного потоку інформації, а залучають якомога більше ресурсів 
для здійснення комплексної обробки свідомості реципієнта. 

Додатково також варто відзначити персоналізацію, яка є 
драйвером у комунікаційних стратегіях, оскільки охопити «всіх» 
не завжди ефективно і, найчастіше, дорого. За допомогою соціаль-
них мереж, а також розвитку технологій Programmatic в Інтернеті 
можна точково охопити необхідну цільову аудиторію, а також 
розбити, за необхідності, її на сегменти для донесення різних 
повідомлень до адресата – таргетинг. 

Сучасний феномен, на який звернули погляди дослідники, є так 
звані транс-медіа – метод розповіді та подання єдиної історії або 
досвід її переживання крізь множинні платформи і формати 
цифрових технологій [13]. До того ж це не просто перекодування 
того чи іншого тексту чи сюжету, а його розподіл по різних платфор-
мах, щоб отримати в результаті мультиплатформну розповідь.  

Також у світі і далі набирає поширення аналітика даних, що 
дозволяє не тільки ефективно реалізувати комунікації, але сприяє 
удосконаленню послуги [14].  

Говорячи про інформаційні інтернет-технології, варто зазна-
чити, що сучасні мережеві ЗМІ у своїй діяльності все частіше 
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використовують медіавіруси − технології поширення іформації, що 
змінює сприймання людьми локальних і глобальних подій. Зав-
дяки своїм можливостям Інтернет можна вважати однією із 
найсприятливіших сфер творення та розповсюдження медіавірусів. 

Ще однією технологією, що може використовуватись мереже-
вими ЗМІ, є подкастинг (англ. Podcasting, від iPod та англ. Broad-
casting − повсюдне мовлення) − процес створення та поширення 
звукових та відеофайлів (подкастів) у стилі радіо- і телепередач в 
Інтернеті (мовлення в Інтернеті). Як правило, подкасти мають 
певну тематику, періодичність видання та можуть створюватися як 
аматорами, так і професіоналами, в тому числі журналістами. 
Однією з технологій взаємодії з читачами є система коментарів 
(Disqus Сomment, Intense Debate), що надають можливість не лише 
коментувати, а й підписуватися на нові коментарі та відслідкоту-
вати відповіді за допомогою деревоподібної побудови коментарів 
або email-розсилок [15].  

На додаток до блогів і подкастів важливо використовувати 
інші соціальні ЗМІ, в тому числі: SEO, вебінари, веб-трансляції, 
RSS-стрічки новин тощо. Підтвердженням таким тенденціям є 
статистика, опублікована Marketing Media Review. Згідно з нею: 
підлітки проводять до 9 годин на день на соціальних платформах, 
а 30% всього проведеного часу в онлайні йде на спілкування в 
мережах. До того ж 60% проведеного часу в мережах відбувається 
з мобільних девайсів. Платформи розвивають і оновлюють свої 
функції і опції, щоб ще більше привернути і утримати аудиторію. 
У 2017 р. рекламні витрати брендів на мережі повинні досягти 
$36 млрд. Щоб дати маркетологам краще уявлення про ландшафт 
соціальних медіа, Mediakix розрахував час, проведений на 
найпопулярніших платформах, і порівняв ці цифри з іншими 
щоденними активностями. Дивно, що середньостатистичний ко-
ристувач проводить майже дві години (116 хвилин) у мережах 
щодня – цілих 5 років і 4 місяці за все життя. Крім того, американ-
ські користувачі провели більше часу в соціальних програмах, ніж 
вони дивилися ТБ у 2015 р. Але споживання digital-медіа і далі 
зростає з небувалою швидкістю, і загальний час, проведений в 
мережах, перевищує час, відведений на їжу, спілкування і догляд 
за собою. Платформи також по-різному забирають час у користу-
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вачів. На першому місці YouTube – на нього припадає 40 хвилин на 
день (1 рік і 10 місяців за все життя), за ним слідує Facebook з 
35 хвилинами на день, далі Snapchat та Instagram − з 25 і 15 хвили-
нами, відповідно. І, нарешті, менше всього часу забирає Twitter [16]. 

Інше дослідження показало, що 85% українських інтернет-
користувачів щодня перебуває в режимі онлайн. При цьому серед 
молодих людей цей відсоток ще вищий – так, серед опитаних у 
2016 р. онлайн-користувачів у віці до 25 років щодня користується 
Інтернетом 98%, у віці 25-34 років – 93%. Цікаво, що серед 
інтернет-користувачів старше 55 років щодня заходять в Інтернет 
72%. Перегляд відео-онлайн є однією з найпопулярніших актив-
ностей серед українців: 49% населення дивиться відео онлайн 
щодня, а 29% – мінімум раз на тиждень. При цьому серед 
молодого покоління цифри ще вищі: відео онлайн щодня дивиться 
71% українських інтернет-користувачів у віці до 35 років, а 
кількість молодих українців, які дивляться відео в Інтернеті як 
мінімум раз на тиждень, становить уже 92%. Така статистика є 
підтвердженням того, що головною особливістю сучасних ІКТ є 
майже повне переміщення контенту у мережу та поступове 
витіснення таких ресурсів, як друковані медіа, радіо та ТБ. Така 
статистика стосується як комерційної, так і політичної сфери [17]. 

У грудні 2016 р. українські держустанови зазнали безпре-
цедентної хакерської атаки. Поки політики звинувачують у нападі 
Росію, експерти вважають основною загрозою низький рівень 
захисту і некваліфікованість працівників. За шість місяців 2016 р. 
було зареєстровано 556 злочинів у сфері використання комп’юте-
рів, систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. 
Напади сталися не тільки на публічні сайти, на які може зайти 
будь-хто з бажаючих, але й на закриті бази даних та системи 
управління структурами. Тобто, протягом грудня 2016 р. були 
атаковані ключові ресурси країни, що відповідають за фінанси та 
соцзабезпечення, оборону, транспорт, зв’язок та енергетику. 

Така вибірковість та інтенсивність атак не випадкові. Україна 
веде війну з Росією, в тому числі й кібервійну. Росія вже давно 
використовує хакерів у гібридних війнах. Зокрема, на початку 
російсько-грузинської війни в 2008 р., кіберзлочинці «поклали» 
сайти грузинських органів влади. Напад на енергосистему України 
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в 2014 р. Або, наприклад, добре всім відома історія про злам 
електронної пошти Демократичної партії США, чи злам ресурсу 
Всесвітнього антидопінгового комітету. 

Основні меседжі, на яких базується агресивна інформаційна 
політика Росії, включають у себе нав’язування точок зору про 
неспроможність української влади керувати державою та ухвалю-
вати раціональні рішення; формування негативних суджень про 
воєнно-політичне керівництво України та про те, що хаотичні 
бойові дії призводять до невиправданих жертв серед сил АТО; 
поширення поглядів про те, що українська армія на Сході України 
деморалізована та неспроможна вести бойові дії, а також про 
недовіру особового складу до керівництва; нав’язування думки про 
те, що Україна не зможе прожити зиму без російського газу, та що 
сторонам необхідно повернутися до перегляду газових контрактів. 
Росіяни та деяка частина українців вірять в існування «бандеров-
ців», які то пенсіонерку згвалтують, то хлопчика розіп’ють.  

Цільовою аудиторією цим повідомлень є населення Росії, 
російськомовна діаспора за кордоном, а також населення України, 
в тому числі в окупованих районах Донбасу, громадяни західних 
країн, а також країн Митного союзу, близьких Росії за політич-
ними поглядами. Звідси резюмуємо, що сьогодні основну частину 
інформаційних заходів бере на себе влада та дипломатичний 
корпус за безумовної підтримки медіа. 

Втрата Криму, східних територій, а також лояльності та віри в 
українську владу, яка існувала після Революції Гідності, є наслід-
ком пропаганди та «зомбування» РФ за допомогою ЗМІ, лідерів 
думок, соціальних мереж, які просували ідею «Новоросії». За 
допомогою ІКТ вони створили негативний образ української влади 
та військовослужбовців, роблячи з них фашистів, які утискають 
жителів східних областей. Майже вся риторика російських ЗМІ − 
антиукраїнська. Усі телеканали на російському телебаченні підпо-
рядковуються РФ: відсутність свободи слова, пряма пропаганда, 
підключення лідерів думок (журналісти, блогери, артисти, 
політики) − демонстрація антиукраїнської позиції, піднесення 
верхівки влади, «створення нового вождя нації». 

Пропагандист Дугін закликає до екстермінації, до знищення 
українців, і це показують російські телеканали. Їхня головна теза: 
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всі пострадянські країни не можуть самостійно вижити без 
допомоги Російської Федерації. Російська пропаганда – правонас-
тупниця радянської пропаганди. Ця пропаганда вдосконалювалася 
десятиріччями і сьогодні досягла максимуму. Україна має вжити 
заходів, щоб протидіяти російській тактиці ведення війни [18].  

Для наочності варто виділити декілька основних медіа-
технологій, які використовує РФ проти України:  

1. Відредаговані відеосюжети за участю української влади, в 
яких слова вирвано з контексту. Візьмемо за приклад сюжет 
«Первого канала» від 14 листопада 2014 р., у якому повідомля-
ється, що Президент Петро Порошенко збирається задушити 
Донбас економічним тиском, а донбаських дітей примусити «сиді-
ти в підвалах». Однак у повній версії відеовиступу Президента 
України говорилося, що, оскільки Донбас «відрізаний» озброєни-
ми бойовиками від України, страждають місцеві жителі, які зму-
шені сидіти без пенсій та у підвалах [19].  

2. Телевізійні канали РФ систематично повторюють у своїх 
ефірах вирази «зверства карателей фашисткой хунты». Наприклад, 
на каналі ОРТ вийшов сюжет, автор якого повідомляє, що україн-
ські бійці отримали наказ вбивати мирне населення, а воюють за 
обіцянку отримати винагороду – «клаптик землі и двох рабів» [20]. 
Телеканал РЕН-ТВ масово поширював сфабриковану інформацію 
про т.зв. нову Хатинь, коли в селищах Саурівка і Степанівка 
Донецької області бійці української Нацгвардії нібито влаштову-
вали безчинства і вбивали всіх чоловіків, а жінок ґвалтували [21]. 

3. Поширення фейкових фотографій у соціальних мережах. 
Так, на одній з фотографій, поширюваній в соцмережі «Одно-
классники», було зображено собак, які обгризають кістки, схожі на 
людські. Це подається як «актуальне фото» зі Східної України з 
текстом: «Собаки доїдають труп українського бійця. ВСУ 
наплювати на своїх загиблих, а місцеві жителі відмовляються 
ховати тих, хто прийшов на їх землю поневолювати і вбивати». 
Однак, як з’ясувалося згодом, «викривальне» фото було скопійо-
ване зі сайту «демотиваторів», де було розміщене ще 13 січня 
2011 р. із підписом іспанською мовою «Плакати і демотиватори 
Гаїті» [22]. Російськими спецслужбами здійснена також спроба 
дискредитувати мобілізацію українських військовослужбовців 



 
 

56 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 3(89)
 

шляхом поширення чуток у соціальних мережах про нібито 
затримання юнаків як потенційного «гарматного м’яса» на вули-
цях з метою їх примусового відправлення до зони АТО [23].  

4. Російські ЗМІ постійно повідомляли про переваги приєднан-
ня до Росії, створення «ЛНР» та «ДНР», та недоліки асоціації з 
Євросоюзом. В їх ефірах постійно повторювалось про можливість 
підняття пенсій, стипендій та про «загнивання» Заходу і т.д. Однак 
ніякого підняття пенсій не спостерігалося, а пенсіонери «ЛНР» та 
«ДНР» отримують пенсії від України.  

Ці технології дуже вплинули на думку самих росіян, а також на 
думку східних українців через специфіку інформаційного середовища 
на Сході України: російські телеканали були джерелом політичних 
новин для 78 % жителів Сходу та Півдня України (відповідно до 
даних соцопитування, проведеного у період 8-18 лютого 2014 р.) [24]. 

Психологічний тиск − один із важливих методів, яким 
користується РФ для впливу на психіку людини шляхом 
залякування, погроз із метою спонукання до певної запланованої 
моделі поведінки [25]. Одним з найбільш поширених його 
інструментів та прийомів став так званий «телефонний тероризм», 
тобто телефонні дзвінки з інформацією про ніби-то замінування 
місць масового скупчення людей (торговельні центри) або об’єкти 
інфраструктури (вокзали). В інформаційній агресії проти України 
були застосовані також методи психотропної дії, а саме − 
використання забороненої технології 25-го кадру. 

Однак згідно з соціологічним опитуванням фонду «Демокра-
тичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва більшість українців не 
погоджується йти на компроміс з окупованими територіями 
Донбасу. Так, 71% респондентів заявив, що вони не готові 
погодитися на місцеві вибори в ОРДЛО заради миру на Донбасі, 
лише 10% учасників опитування заявили, що такий компроміс 
допустимо. Ще 68% учасників опитування вважають, що ні на 
жодну амністію бойовиків, що воювали проти ВСУ за «ДНР» і 
«ЛНР», Україні погоджуватися не варто − протилежної думки 
дотримуються 12%. Крім того, 55% учасників опитування заявили, 
що Донбасу не можна надавати «особливого статусу, ще 45% не 
згодні навіть з тим, що Україна повинна прийняти позаблоковий 
нейтральний статус [26]. Інформаційна компанія, спрямована на 
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українську аудиторію, вибудовується з урахуванням становища 
Росії у незаконно анексованому Криму, а також на окупованій 
території Донбасу. У цих регіонах Росія встановила власні інфор-
маційні регламенти, які передбачають пріоритетність російського 
інформаційного потоку й інформаційну блокаду українських кана-
лів інформування.  

Прикладом подібного впливу може слугувати наступне. Восени 
2014 року, коли українська армія відступила від захопленого 
Луганська, сепаратисти на базі відібранного у «ЛОТа» «Ирты» і 
«ЛКТ» (місцеві телеканали) обладнання вирішили налагодити 
власне телемовлення. На частоті каналу «ЛОТ» було розпочато 
мовлення власного каналу сепаратистів під брендом «Луганськ-24». 
Окрім новин, які методично розповідають про обстріл з боку 
«хунти», на каналі транслюються радянські телефільми і мультиплі-
кація (досить ефективно, враховуючи незмінну ностальгію цього 
регіону за часами СРСР). Рейтинговою програмою також стали 
засідання «Ради міністрів ЛНР». Раз на тиждень, протягом двох 
годин, телеглядачі могли бачити «реаліті-шоу», на якому голова 
«республіки» Плотницький і його «міністри» обговорюють життєві 
моменти буття, такі як: розподіл 100 кг моркви і двох мішків 
картоплі між міністерствами, забезпечення простирадлами дитячого 
садка, проведення параолімпіади між «ЛНР» і «ДНР» [27]. Таким 
чином, ефективно використовується технологія «білого шуму», 
коли низкою неважливих повідомлень намагаються відволікти 
увагу аудиторії від важливих процесів.  

У Перевальську, де немає свого повноцінного телебачення, 
з квітня 2016 року на базі газети «Народна Трибуна» почали 
випускати щотижневий блок новин, який транслюється на каналі 
«Аскэт» (Алчевськ). У півгодинному щотижневому блоці, який 
веде молода журналістка Марія Михайлова, телеглядачі дізнають-
ся про останні новини району та світу. Безсумнівно, новини пода-
ються однобоко, про реальні проблеми регіону говориться мало. 
Подібна ситуація спостерігається по всій території області. Крім 
ряду «республіканських» та місцевих телеканалів, жителі непід-
контрольної Луганщини дивляться близько сотні російських 
каналів, що транслюються кабельними мережами. Дивитися 
українські канали можуть тільки ті, хто володіє супутниковим 
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телебаченням, а також ті, хто має можливість дивитися онлайн-
мовлення через Інтернет [28].  

Однак навіть така жорстка інформаційна блокада поряд із 
реальними діями не забезпечує Росії належної підтримки населення. 
Зокрема, на сайті «Патриотические силы Донбасса», який працює на 
базі домена «ру», представлена така статистика: Центр соціологіч-
ного моніторингу «Ініціатива» 14.01 – 15.01.2017 р. провів експрес-
опитування мешканців міста Донецька. В анкетуванні взяло участь 
1000 респондентів. Опитування охопило всі статево-вікові категорії 
громадян Донецьку. У дослідженні взяли участь 507 чоловіків і 
493 жінки, що становить 50,7% і 49,3%, відповідно. На питання про 
те, чи довіряєте ви політиці РФ щодо «ДНР», 47,4% відповіли 
схвально. Це практично збігається з показником попереднього 
виміру суспільної думки. Разом з тим, негативно оцінили внесок РФ 
у розвиток ситуації приблизно 41,3%. Рік тому на аналогічне 
питання негативно відповіли лише 14,3%. Такий приріст недовіри 
до політики РФ відбувся за рахунок тих, хто рік тому не визначився 
з відповіддю. Таких у 2016 р. було 37,6%, а в 2017 р. більшість з них 
вирішили висловитися проти [29].  

Цікаво, що навіть на території самої РФ спостерігаються 
негативні тенденції. За даними Еспресо ТВ довіра росіян до влади 
у 2015 р. становила 79,8%, а в 2016 р. вона знизилася до 59,4%. 
Крім того, довіра впала не тільки до федеральної, а й регіональної 
та місцевої влади. 

Найбільшою мірою знизилася довіра до уряду: з 79,8% на 
початку 2015 року до 59,4% на початку 2016 р. Серйозно впала 
впевненість громадян у муніципальних (з 64,9% до 46,8%) і 
регіональних парламентах (з 68% до 51,3%), розділах регіонів 
(з 72,8% до 58,6%) [30].  

Підривають російську славу і постійні «ляпи» від поширюва-
чів пропаганди. Розглянемо декілька прикладів: 

«Тіллерсон заговорив про визнання Криму», – так звучав 
заголовок російського медіа «Газета. Ru». Про визнання пів-
острова російським нинішній держсекретар США Рекс Тіллерсон 
нібито заявив під час слухань у конгресі, коли затверджувалася 
його кандидатура.  
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Виданню вторили РИА «Новости», Lenta.ru, Интерфакс, ТРК 
«Звезда», газета Взгляд», LIFE.ru, ТАСС, «Ведомости». Насправді 
Тіллерсон заявляв, що Росія захопила Крим силою і США ніколи 
не визнають його анексію, як не визнавали і анексію країн Балтії 
Радянським Союзом. Російська пропаганда вчепилася в цитату, в 
якій йдеться про визнання анексії «у разі широкої угоди, яка 
задовольнить інтереси українського народу» [31]. 

 Ведучий телеканалу «Росія 1» видав невідому дівчину за 
заступницю міністра внутрішніх справ України Анастасію Дєєву, 
коментуючи відео з суду під час допиту вигнанця-президента 
Віктора Януковича. Портретна схожість дівчини на екрані і Дєєвої 
обмежується лише окулярами, що не завадило ведучому висмію-
вати фото заступниці міністра. «Той факт, що Анастасія Дєєва в 
блузці, вже самепо собі примітний – Інтернет знає заступницю 
міністра в зовсім іншому образі. Це та сама заступниця міністра 
Дєєва, якій лише 24 роки», – зазначив ведучий [32].  

У розділі «Криза в Україні» російський канал «НТВ» написав 
матеріал про те, як поляки Львівської області «зажадали економіч-
ної автономії для регіону». Те саме написали «Российская газета», 
«Вести», «Лента.ру» і «Комсомольская правда». Першоджерело – 
блог lviv.web2ua.com, до якого складно ставитися серйозно. До 
рядів новоспечених сепаратистів було залучено сенатора польсь-
кого Сейму від партії «Право і справедливість» Яна Жарина, а 
також голову об’єднання поляків у Львівській області Сергія 
Лук’яненка. До речі, самого Яна Жарина навіть не було на події, 
де за версією російської пропаганди поляки зажадали автономії. 
Насправді захід було присвячено проблемам українсько-польських 
прикордонних відносин [33].  

Російська пропаганда звинуватила у вбивстві Мотороли 
(Арсена Павлова) декого Марка Озоліньша з Латвії, який працю-
вав разом з невідомим напарником. Про це написало ряд видань: 
«Спутник Латвия», «Известия», ves.lv, newinform.com, телеканал 
«Звезда», РИА «Новости», Ридус.ру, EurAsia Daily, Russiatoday24. 
До новини прикріпили декілька фотографій, що належали, як 
виявилося, Максиму Чапісу з Москви. Хлопець працює в 
юридичній фірмі і уявлення не має, як міг стати Марком 
Озоліньшом з Латвії [34]. За версією Ren TV від України хотіло 
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відділитися й Закарпаття, спочатку – тільки економічно. «Надалі не 
виключений повний вихід зі складу України», – повідомляє підзаго-
ловок. Обласна рада регіону нібито затвердила рішення про самос-
тійну економічну політику і висловила готовність вийти зі складу 
держави. Але насправді облрада проголосувала за прямі економічні 
відносини з Баварією, ні про яке відділення не йшлося [35].  

Наведена вище статистика та випадки провалів російської 
пропаганди свідчать про те, що війна, яка наразі ведеться в інфор-
маційному просторі, не є безнадійною для України. Довіра до 
влади РФ падає як на території самої держави, так і в Україні.  

Таким чином, слід визнати, що Україна, її державні органи 
влади, громадянське суспільство та ЗМІ не були готові до такої 
масованої військової та інформаційної агресії, де проти України 
Росія застосовує практично весь арсенал впливу на свідомість 
людей. І, як результат, українці для пересічного росіянина тепер 
постають «бандерівцями», «американськими маріонетками», 
ворожим народом. Відповідно змінилося і ставлення українців до 
росіян, адже такої масованої інформаційної атаки не було в жодні 
інші періоди загострення українсько-російських відносин. Проте 
українське суспільство намагається цьому протистояти та 
здійснювати контрпропагандистські заходи, запобігаючи негатив-
ному впливу інформаційної війни, насамперед на Україну.  

Відповідно до «Глобального звіту про розвиток інформацій-
них технологій-2015» (The Global Information Technology Report), 
який, починаючи з 2002 року, щорічно видається Всесвітнім 
економічним форумом (World Economic Forum), Україна посіла 
71-шу позицію серед 143 країн світу у рейтингу за рівнем розвитку 
ІКТ. За основу рейтингової оцінки береться Індекс мережевої 
готовності (Networked Readiness Index), що визначає рівень 
розвитку ІКТ у країнах світу. Він складається з чотирьох 
субіндексів – наявність умов для розвитку ІКТ; готовність; 
використання та вплив, розподілених за складовими (індикато-
рами), які характеризують роль уряду, бізнесу і суспільства у 
формуванні середовища для розвитку ІКТ. 

Причиною досить низьких позицій України у світовому 
рейтингу є, передусім, відставання за складовими, що характери-
зують політичне і регуляторне середовище – 122-га позиція та 
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низький рівень використання ІКТ урядом – 124-та позиція. 
Фактором, що стримує розвиток ІКТ у нашій країні, є прогалини 
судової системи, про що свідчить 139-та позиція за оцінкою 
незалежності судів, та 131-ша – за легкістю оскарження дій уряду 
приватним бізнесом. Крім того, 136-те місце України у світовому 
рейтингу вказує на відсутність в уряду чіткого плану впровадже-
ння використання ІКТ для підвищення рівня конкурентоспро-
можності країни [36].  

Країна займає за даними Всесвітнього економічного форуму 
Networked Readiness Index у рейтингу розвитку ІКТ за 2016 р. 64-те 
місце з 139 [37]. Разом з тим, під час аналізу численних агрегатних 
індексів у вищеназваному рейтингу розвитку ІКТ у нашій країні 
простежується чітка їх дивергенція. Так, з одного боку, за низкою 
таких індексів Україна перебуває майже в лідерах, а з іншого боку, 
існують деякі показники, за якими наша країна знаходиться в 
самому кінці того чи іншого агрегатного рейтингу. Такий дисонанс 
в агрегатних показниках загального індексу розвитку ІКТ передба-
чає наявність у нашій країні ще неосвоєного соціально-технічного 
та ресурсного потенціалу, який у перспективі дозволить забезпе-
чити істотне прискорення економічного підйому в Україні.  

У законодавстві України також є положення про розвиток 
інформаційного суспільства в країні та визначаються відповідні 
кроки, заходи, яких слід вжити задля оптимізації й модернізації, 
зокрема, сфери державного управління: використання ІКТ для 
вдосконалення державного управління, відносин між державою і 
громадянами, становлення електронних форм взаємодії між орга-
нами державної влади та органами місцевого самоврядування і 
фізичними та юридичними особами; захист інформаційних прав 
громадян, насамперед щодо доступності інформації, захисту інфор-
мації про особу, підтримки демократичних інститутів та мінімізації 
ризику «інформаційної нерівності»; вдосконалення законодавства з 
регулювання інформаційних відносин тощо [38]. Для того, щоб 
Україна не опинилась на останніх позиціях рейтингів, терміново 
мають бути створені умови впровадження новітніх ІКТ у сфери 
діяльності людини, що принесе соціальний та економічний ефект, 
активізує розвиток ринкових відносин і функціонування державних 
структур, а також сприятиме позитивним якісним змінам життє-
вого рівня країни та її громадян.  



 
 

62 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 3(89)
 

Формування відповідного інформаційно-комунікативного по-
тенціалу в українському просторі перш за все має відбуватися на 
законодавчому рівні, для ефективного поширення та застосування 
цих дій не точково, а охопивши все суспільство. Очевидно, для 
розбудови власної сильної мережі комунікацій та розвитку ІКТ 
необхідна законодавча база, яка би чітко регулювала межі інфор-
маційної безпеки країни.  

Наразі відсутній план національної стратегії подальшого роз-
витку інформаційного суспільства в Україні, не подолано цифрову 
нерівність у доступі громадян нашої країни до електронних 
комунікацій та інформаційних ресурсів [39], а також повільно 
зростає рівень комп’ютерної грамотності населення. У цей же час 
підтримка демократичних процесів в Україні є несистемною, 
зокрема щодо проведення виборів, голосувань, загальнонаціональ-
них та місцевих референдумів, опитувань та консультацій, здій-
снення громадського контролю на засадах широкого використання 
ІКТ та мережі Інтернет. Саме тому поле для спеціалістів ІКТ має 
насамперед забезпечуватися законодавчою підтримкою, базовими 
принципами та демократичними діями.  

Сфера має отримати, перш за все, державну підтримку у 
вигляді законів та кращих умов для бізнесу. А, окрім того, суспіль-
на готовність (до таких проектів, як, наприклад, е-декларування) 
також має формуватися за допомогою держави, а також і потен-
ціал для технічних можливостей та наукових розробок, які впрова-
дять нову якісну модель ІКТ в життя.  

У лютому 2017 р. З. Шкіряк, радник міністра внутрішніх 
справ України, у соцмережі «Facebook» закликав українців не 
користуватися російськими соцмережами, що є прямими вливан-
нями коштів та цінної інформації російським спецслужбам [40]. 

16 травня 2017 р. Президент України П. Порошенко ввів у дію 
рішення РНБО про блокування соцмереж «Вконтакте» і 
«Одноклассники» та інших російських ресурсів на території 
України. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування в 
офіційних виданнях [41].  

Сучасне суспільство навряд чи можна уявити без інформацій-
них технологій, тому Україні необхідно активно створювати альтер-
нативи закордонним інтернет-холдингам та системам. Це дасть 
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змогу отримати насамперед незалежність від російської пропаган-
ди та подачі новин, додаткові надходження в бюджет, стати при-
вабливою країною для іноземних інвестицій у сферу ІТ, яка зараз є 
найбільш перспективною.  

Сприяти кібернетичній незалежності нашої країни мають не 
лише професіонали у сфері ІТ технологій, а й громадяни України. 
Потрібно максимально обмежити користування російськими 
інтернет-ресурсами, заборонити інформаційні агентства, радіо-
станції та телеканали, котрі поширюють проросійську пропаган-
дистську інформацію. 

Понад двадцять років РФ проводили антиукраїнську інформа-
ційну війну. В основі цієї війни – поширення недостовірної, 
неповної, упередженої інформації про Україну, маніпулювання 
суспільною свідомістю як громадян України, так і інших країн, 
пропаганда війни, національної та релігійної ворожнечі, зміни 
шляхом насильства конституційного ладу нашої держави. 

Ґрунтовною основою протидії антиукраїнській інформаційній 
війні має стати єдина комплексна система захисту суспільної 
моралі, яка сприяла б реалізації права на інформаційний простір, 
вільний від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелек-
туальному, морально-психологічному стану населення. 

Покращити ситуацію з протидією російському впливу повинна 
підписана у лютому ц.р. Президентом України «Доктрина 
інформаційної безпеки України» [42]. Адже в ній нарешті прописані 
ролі та сфери відповідальності більшості українських державних 
органів, цивільних та військових. Однак головна проблема інфор-
маційного протиборства – це дотримання балансу між свободою 
слова та цензурою і численними заборонами. Недостатньо просто 
зробити обмеження російським інформаційним продуктам (ЗМІ, 
кінофільмам чи, наприклад, пісням). Такі заходи повинні 
поєднуватися створенням якісної української альтернативи, щоб 
користувач міг самостійно, без примусу, обрати для себе національ-
ний продукт. А з ним − і змінити свій світогляд на український. 

За деякими даними, російським хакерам допомагають кібер-
злочинці з України. Не обов’язково це приховані сепаратисти. 
Необачних хакерів можуть завербувати, так би мовити, «втемну». 
Тобто, скинути анонімне завдання, захопити контроль над якоюсь 
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кількістю комп’ютерів та об’єднати їх у віртуальну мережу. Потім 
злочинці використовують таку мережу для здійснення атак, 
наприклад, на банки чи поштові сервери, щоб заволодіти особис-
тими даними користувачів. Але може виявитися, що замовлення 
надійшло від російських спецслужб. І тоді хакер зі звичайного 
злочинця перетворюється у зрадника Батьківщини. 

Російські спецслужби шукають слабкі місця українських систем, 
вивчають реакцію, варіанти захисту тощо. Атаки на органи влади, 
фінансові установи, енергетичну систему та засоби зв’язку відбулись 
одночасно. На відновлення пошкоджених сайтів після атак потрібно 
від кількох годин до кількох днів. На цей час суспільство та влада 
стають напівсліпими та напівпаралізованими. У цей самий час 
починається повномасштабне військове вторгнення. 

31.03.2016 ВРУ прийняла Постанову № 1073-VIII про Реко-
мендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі 
інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформацій-
ного простору України» (проект від 11.03.2016 № 4198), в якій 
враховані усі пропозиції АПІТУ до даних рекомендацій, викладені 
на Парламентських слуханнях [43]. 

 На сучасному етапі переходу світового співтовариства до 
інформаційного суспільства ступінь розвитку інформаційного 
простору та інформаційних технологій стає безпосереднім чинни-
ком становлення активного та свідомого громадянина, національ-
ної конкурентоспроможності. 

 Одними з основних індикаторів – показників розвитку галузі 
ІКТ є показники, що характеризують зміни рівнів проникнення 
фіксованого телефонного зв’язку, рухомого (мобільного) зв’язку, 
кабельного телебачення, доступу до широкосмугового Інтернету 
та відсоток населення, що користувалося Інтернетом. Все більше 
процес взаємодії держави, бізнесу та громадянина відбувається із 
застосуванням ІКТ, і саме тому від стабільності функціонування та 
розвитку ІКТ-галузі залежить суспільне порозуміння в країні та 
створення передумов для сталого зростання економіки [44].  

Варто викривати проблеми, які є в Росії: мовні, соціальні, 
етнічні та економічні негаразди; інформувати громадськість про 
те, що насправді там відбувається. Також війна повинна вестися 
і на території супротивника; ухвалення рішень у РФ швидше, ніж 
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в Україні. Внести корективи в систему ухвалення рішень. 
Оперативність і терміновість комунікації надважлива, адже 
важливо, хто реагує перший; важливою є заборона пропаган-
дистських каналів, які поширюють ненависть. Медіа-власників 
необхідно спонукати до дотримання громадянської позиції; пита-
ння іномовлення на російськомовний інформаційний простір. 
Частково цю функцію здійснюють українські канали. Важливо 
транслювати загальноукраїнські телеканали на Східну Європу та 
колишні радянські республіки. Там сприймають і досить прис-
тойно розуміють українську мову. 

На міжнародних зустрічах представники колишніх радянських 
республік часто висловлюють співчуття українцям і кажуть, що 
вони знають, що у нас відбувається, бо постійно дивляться 
російське телебачення. Важливо посилювати потужність телере-
трансляційних центрів на територіях, що межують із захопленими 
землями. Збільшувати глибину проникнення сигналу українських 
радіоканалів на захоплені території. Створювати нові студії 
донецького, луганського та кримського телебачення, замість тих, 
які були захоплені терористами. Телеретрансляційні центри та 
студії на окупованій території, які передають російські пропаган-
дистські канали, потрібно виводити з ладу. Є відмінність українців 
і росіян у ставленні до інформаційних впливів. Коли українські 
війська звільнили Слов’янськ, то військові завезли туди спочатку 
три вантажівки з ковбасою та сосисками. А коли в Криму припи-
нилося постачання електро-енергії, там найперше завезли ванта-
жівки з великими телеекранами, щоб показувати новини та Путіна, 
щоб гіпноз не припинявся ні на хвилину. Наша альтернатива − це 
відкритість влади в країні як ефективний чинник протидії корупції 
та запуск реальних змін. Україна, як і всі, має чимало викликів для 
розбрату всередині, але міцний зв’язок між суспільством і владою 
на основі взаємної довіри може бути ефективним засобом протидії 
таким викликам. Один із напрямів російської пропаганди − 
відчужити громадян від держави. 

Ефективно протидіяти інформаційній війні зможуть підроз-
діли психологічних операцій. Комунікативна стратегія кожного 
повинна бути частиною загальної стратегії. Повідомлення, які ми 
створюємо, треба повторювати багато разів. Різні історії, різні 
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теми, які мають різні складові, повинні бути підпорядковані одній 
стратегії [45].  

Отже, сьогодні стан розвитку ІКТ в Україні значно випе-
реджає стан розвитку законодавства у цій сфері. Стан розбудови 
інформаційного суспільства та сфери ІКТ в Україні, порівняно зі 
світовими тенденціями, є недостатнім і не відповідає стратегічним 
цілям розвитку України. Законодавство у сфері телекомунікацій не 
відповідає ані потребам операторів, провайдерів телекомунікацій, 
ані інтересам споживачів телекомунікаційних послуг. Інформа-
ційне суспільство потребує фільтрації та створення нового 
якісного контенту, який з’являється у просторі нашого існування. 
Саме зараз першочерговими завданнями можна виділити створе-
ння національних електронних інформаційних ресурсів, а також 
загальний розвиток інформаційного простору, що вбачається в 
таких аспектах, як: процеси євроінтеграції на подальший розвиток 
України; потреба формування і реалізації ефективної державної 
політики у сфері впровадження інформаційно-комунікативних 
технологій; сучасні виклики, загрози та потреби суспільства і 
держави; необхідність розвитку національної інформаційної 
інфраструктури (а саме − електронного урядування та електронної 
демократії; впровадження та використання інформаційних техно-
логій, продуктів і послуг). Адже у сучасному світі подолання 
цифрової нерівності є істотною умовою подолання соціально-
економічної нерівності громадян, активізації їх участі в управлінні 
державою, освіті, працевлаштуванні, охороні здоров’я, культурі, 
дозвіллі. Це свідчить про рівень розвитку суспільства, а для 
ефективного зростання як окремого громадянина, так і цілого 
суспільства такі аспекти є необхідними. На них варто звертати 
увагу та надавати їм великого значення, адже, еволюціонуючи, ми 
не можемо стояти осторонь світу, а маємо, навпаки, стати осеред-
ком прогресивних технологій не лише в інформативно-комуніка-
тивній сфері, а й у багатьох інших.  

 Отже, ІКТ є одним з найбільш важливих чинників стимулю-
вання економічного зростання та розвитку громадянського суспі-
льства, зайнятості населення, розширення конкуренції і, як наслі-
док, − сприяння подоланню «цифрового розриву». Однак уже 
зараз можна констатувати, що саме рівень технологічного розвит-
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ку визначає економічний потенціал країни та якість життя її 
громадян, а також роль і місце цієї країни в глобальному 
суспільстві, масштаби та перспективи її економічної й політичної 
інтеграції з усім світом. 
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Ляшенко Тетяна 
 
 

CИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 
Розглядається співробітництво між державою та профспіл-

ками через систему соціального партнерства. Описано моделі 
соціального партнерства, найбільш придатні для українських 
умов. Проаналізовані завдання та проблеми, які необхідно розв`я-
зати у сфері трудових відносин, запропоновані кроки для реаль-
ного консенсусу влади, найманих працівників та бізнесу. 

Ключові слова: соціальне партнерство, профспілки, держава, 
організації підприємців, наймані працівники, страйки, соціальні 
конфлікти. 

Tetyana  Liashenko. The Social Partnership System in Ukraine 
at the Present Time. The interaction between the State and trade 
unions via social partnership system is examined. The most appropriate 



 

71 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

for Ukraine social partnership models are described. Tasks and 
challenges in labor relations are analyzed as well as actions to be 
taken to reach consensus between the government, employees and 
business circles are suggested. 

Keywords: socialpartnership, tradeunions, the State, government, 
business associations, employees, strikes, social conflicts. 

 
Функціонування будь-якої політичної системи вимагає наяв-

ності мінімально необхідного ступеня стабільності. Особливе зна-
чення це має для тих суспільних систем, які знаходяться на 
перехідних етапах свого розвитку і тому відрізняються особливою 
складністю та динамічністю. Несвоєчасне розв`язання назрілих 
проблем, а також відсутність у суспільстві правових способів 
урегулювання конфліктів веде до кризи політичної системи і 
загрози її стабільності. 

У сучасній політології існують різноманітні концепції досяг-
нення стабільності у суспільстві. За всього різноманіття уявлень 
про джерела дестабілізації, основні шляхи досягнення стабільності 
в більшості концепцій пов‘язуються з двома факторами: 1) 
наявністю підтримки існуючого режиму населенням, сукупністю 
оцінок внутрішніх суспільних інститутів і методів прийняття 
рішень та 2) ефективністю діяльності державних і політичних 
інститутів [1, с. 148]. 

Необхідність формування нових трудових відносин у державі 
обумовлене появою нових соціальних ризиків, які потребують 
нових концептуальних підходів у соціальному захисті робітників. 

На сьогоднішній день зарано говорити про збалансовані 
відносини між працею і капіталом в Україні. Прямим підтвердже-
нням цього є кількість протестних акцій. Так, за перше півріччя 
2017 р. відбулось 33 акції соціального протесту та 12 страйків, у 
яких взяли участь понад 15,6 тис. найманих працівників[2]. Але 
фактичний рівень невдоволення своїм соціально-економічним 
становищем і, відповідно, ситуацією в трудових відносинах серед 
найманих працівників є незрівняно вищим. Так, за словами голови 
Федерації профспілок України Григорія Осового, кожний третій 
працівник обурюється тим, що порушуються його права, але 
боїться за них боротися, кожний другий (47%) змушений терпіти, 
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тому що не бачить можливості захистити свої права, і лише 
кожний десятий (12%) обстоює свої права всіма доступними 
засобами[3]. 

Причини конфронтації — невдоволення низькими зарплатами, 
пенсіями, затримки з їх виплатами, (ціни, тарифи — але вони 
повязані з рівнем зарплат), низька захищеність перед загрозою 
звільнення (низький рівень захищеності, насамперед, у сфері 
приватного бізнесу). Наприклад, загальна сума заборгованості із 
заробітної плати, за даними Держстату, станом на 1 березня 
2017 р. складає 1995,3 млн грн. (з урахуванням підприємств, 
розміщених на непідконтрольній українській владі території). 

У цьому контексті дієвим механізмом для розв`язання 
конфліктів та протиріч є система соціального партнерства, яка 
поєднує в собі питання економічного устрою та соціальної струк-
тури, зокрема, в галузі соціально-трудових відносин.  

Світовий досвід переконує, що в демократичному суспільстві 
з різнорідними груповими інтересами межа між суспільною 
злагодою та протиборством у конкретних сферах життя є досить 
нестійкою, і перше здатне переходити у друге. Але цей самий 
досвід доводить, що є засоби, спроможні звести до мінімуму такий 
ризик. Соціальне партнерство розвивалося на Заході нерівномірно 
(окремими галузями, регіонами, країнами), підгрунтям йому слугу-
вав економічний розвиток, історичний момент та культурне поле 
країни. Ці фактори й зумовили створення різних моделей соціаль-
ного партнерства. 

Отже, застосовуючи досвід західних країн, необхідно визна-
чити його придатність до українських умов. На нашу думку, 
відсутність стійких традицій соціального партнерства, наявність 
утриманських настроїв у суспільстві не відповідає консервативній 
моделі з її наголосом на свідомість у людських стосунках. До того 
ж, країни з консервативною моделлю соціального партнерства 
(США, Японія) мають потужну економіку і є країнами корпора-
тивного капіталізму. 

Також навряд чи відповідає перехідному періоду соціал-
демократична або скандинавська (шведська) модель соціального 
партнерства з її надвисокими податками та з не меншим рівнем 
соціального забезпечення. На розвиток цієї моделі значно впли-
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нули історичні передумови та культура. Невід‘ємною частиною 
шведських традицій є підприємництво. Ще у XVI та XVII ст. 
шведські королі заохочували іноземні капіталовкладення та імпорт 
нових технологій. А з 35 найзначніших компаній в обробній 
промисловості Швеції, що діють сьогодні, 2/3 існували ще в 
минулому сторіччі. 

Успішне функціонування шведської моделі також завдячує 
тривалій історії консервативних традицій та демократії, яка 
виникла з приватної власності на землю селян та була гарантована 
писаними та неписаними законами ще з середніх віків. У Швеції 
ніколи не було феодальних політичних порядків континентальної 
Європи, не кажучи вже про кріпосне право. 

До факторів, що сприяють економічному розвитку країни, вчені 
відносять і національні риси характеру шведів: раціоналізм, 
замкненість, здатність до пошуку консенсусу та уникнення кон-
фліктів. На думку американського економіста Й. Шумпетера, 
"...безглуздо для всіх інших народів намагатися скопіювати 
шведський приклад; єдиний ефективний спосіб наслідування полягав 
би в імпорті шведів і призначенні їх на урядові посади"[4, с. 401]. 

Найбільш придатною для українського грунту може бути 
демократична модель, для якої характерна наявність органів 
соціального партнерства на всіх рівнях, вони насамперед займа-
ються попереджувальною роботою, що дозволяє не доводити 
справу до серйозних конфліктів. На рівні підприємств система 
тарифної автономії партнерів (профспілок та організацій підпри-
ємців), з одного боку, закликає до великої відповідальності, а з 
іншого, звільняє кожну зі сторін від зобов‘язань, які їй не під силу. 

Для України, на нашу думку, був би корисний досвід 
організації профспілок Австрії та Німеччини, які серед професійних 
організацій найманих робітників інших країн вирізняються сильною 
централізацією. Кожній галузі відповідає певна профспілка, яка 
домовляється з певним союзом підприємців щодо заробітної плати 
та умов праці. Досягненням цієї системи є висока стабільність 
переговорного процесу, відсутність надлишкового дроблення. 

Також видається реальним запозичення досвіду та створення в 
Україні рад підприємств, що також притаманне демократичній 
моделі соціального партнерства. Утворення таких органів дозво-
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лить звільнити профспілки від невластивих їм функцій, які ще 
залишаються відтоді, коли профспілки були "школою комунізму". 
А саме — на ради підприємств покладатимуться соціальні, 
персональні та економічні питання. Їх права повинні поширю-
ватися від права отримання звіту від представників адміністрації 
підприємства до участі в управлінні. 

Проте будь-яка модель соціального партнерства не є застиг-
лою формою. Одна може доповнюватися рисами іншої. Підприєм-
ства мають впроваджувати ті форми співробітництва, які виявля-
ються для них найбільш доречними. 

Головною ж умовою для існування соціального партнерства є 
створення державою певного кола координуючих механізмів, без 
яких жодна модель існувати не може. 

Вирішальним моментом розвитку соцiально-трудових відносин 
є формування представницьких структур — професійних спілок та 
об'єднань роботодавців, які хоч традиційно і вважаються виразни-
ками економічної сфери, проте значною мірою виступають у сфері 
політичній. Більше того, профспілки та об‘єднання підприємців 
належать до категорії інституалізованих груп інтересів, які, за 
визначенням політичної науки, "володіють необхідними ресурсами 
для організаційного оформлення ...з достатніми людськими та 
фінансовими ресурсами, глибоким знанням тих сфер державної 
політики, які у той чи інший спосіб зачіпають їхні інтереси; мають 
конкретні цілі, досягнення яких відбувається шляхом переговорного 
процесу з владними інституціями у плані прийняття політичних 
рішень та формуванні законодавчої бази"[5, с. 210]. 

Серед різноманітних теорій соціального партнерства окреме 
місце посідають ті концепції, які акцентують увагу на співпраці не 
стільки між окремими робітниками та підприємцями, скільки між 
об'єднаннями підприємців та профспілками. 

Розуміння соціального партнерства як відносин саме між 
організаціями праці та капіталу відображається, зокрема, в тому, 
що сам термін "соціальне партнерство" застосовується для визна-
чення об'єднань підприємців та профспілок: "Організації підпри-
ємців та профспілок розглядають та характеризують один одного 
як партнерів"[6, с. 44]. 
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Система соціального партнерства між профспілками та органі-
заціями підприємців охоплює різноманітні групи відносин. Особ-
ливе значення надається відносинам з упорядкування умов праці 
та врегулювання трудових конфліктів. Як одна з форм полаго-
дження цих проблем виступають різні види участі робітників в 
управлінні підприємством. 

Права робітників на участь в управлінні звичайно мають дві 
форми. Перша з них полягає у наданні певних повноважень 
органам фабричного (заводського) представництва, друга — у 
включенні представників робітничого класу до складу керівного 
органу фірми. У першому разі орган фабрично-заводського пред-
ставництва користується правом заперечувати звільнення, що 
здійснені підприємцем, брати участь у визначенні режиму робо-
чого часу, впровадженні системи оплати праці, складанні графіка 
відпусток, організації профосвіти, у керівництві культурно-побу-
товими закладами, контролі за додержанням трудового зако-
нодавства. Цей орган іноді наділяється правом отримувати від 
підприємця інформацію про підсумки та перспективи господар-
ської діяльності та правом висловлювати свої думки і пропозиції з 
наведених питань. 

За другої форми декілька представників колективу праців-
ників підприємства або профспілки беруть участь у роботі одного 
з керівних органів фірми (наглядової ради, адміністративної ради). 
Наприклад, у Німеччині, яка є яскравим прикладом демократичної 
або середньоєвропейської моделі соціального партнерства, участь 
в управлінні підприємством відбувається в рамках тарифної 
автономії. Вона передбачає свободу соціальних партнерів домо-
влятися про заробітну плану та умови праці без прямого держав-
ного втручання, хоча й згідно з визначеними правовими нормами. 

Діючий закон Німеччини про підприємство від 1952 р. 
передбачає дуальну систему представлення інтересів робітників: 
на кожному підприємстві, де зайнято п'ять та більше осіб, 
створюється рада підприємства, а також діє відповідна профспілка. 

На рівні підприємств основним органом представлення інте-
ресів робітників є ради підприємства, які обираються усіма праців-
никами. За межами підприємств більшу роль відіграють профспіл-
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ки. Окрім того, на багатьох малих та середніх підприємствах діють 
"довірені особи" профспілок. 

Хоча ради підприємств не залежать від профспілок, у 
дійсності 75% (а на великих підприємствах 95%) членів цих рад є 
представниками профспілок [7, с. 30—31]. Формально ради 
підприємств та профспілки в Німеччині являють собою дві 
абсолютно окремі структури. Це не є характерним для західно-
європейської системи відносин, оскільки в інших країнах проф-
спілки переймають на себе також і представництво інтересів 
робітників на підприємствах. У Німеччині, навпаки, існує розподіл 
завдань: в обов'язки профспілок входить ведення тарифних перего-
ворів і здійснення в рамках суспільної та профспілкової політики 
діяльності по підвищенню якості життя робітників; ради під-
приємств представляють інтереси найманих робітників перед 
роботодавцями в конфліктних ситуаціях. У рамках тарифних 
договорів ради підприємств домовляються з адміністрацією про 
конкретні речі (скорочення робочого часу, організація робочого 
місця тощо) в межах цього підприємства. Часто це відбувається на 
основі типової угоди, розробленої профспілками. 

Задля збереження соціального миру ради підприємств, згідно з 
законом про підприємство, не мають права оголошувати та про-
водити страйки. Це виключна прерогатива відповідних профспілок. 
У разі виникнення конфліктів на підприємстві утворюється пари-
тетно-узгоджувальна комісія під головуванням професійного судді. 

Але за будь-яких умов взаємини між роботодавцем та найма-
ним робітником завжди мають елемент конфліктності, тому що їх 
інтереси ніколи цілковито не збігаються. Найпершим кроком до 
примирення сторін є початок відкритих переговорів, які в деяких 
країнах (Франція, Бельгія, Австрія, Німеччина) обов'язкові й пере-
дують усім іншим методам досягнення консенсусу. Результатом 
переговорів має стати угода, що оформлюється у свого роду 
суспільний договір (формальний чи неформальний), який обумо-
влює взаємні політичні чи економічні поступки сторін. 

Мета соціального партнерства — узгодження інтересів 
найманих робітників та роботодавців у всіх сферах, де ці інтереси 
пересікаються. Концепції соціального партнерства можуть бути як 
індивідуалістські, так і колективні, існуючи паралельно одна 
одній. Індивідуальні відносини між працівником та власником 
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(найм, умови праці, звільнення) регулюються індивідуальним 
трудовим контрактом.  

Врегулювання відносин між підприємцями та профспілками 
на підприємствах регулюються колективним договором. Поло-
ження колективного договору (угоди) набувають нормативно-пра-
вового значення. Закон "Про колективні договори і угоди" додат-
ково легалізував ще й колективні угоди на національному, галузе-
вому і регіональному рівнях. 

Визнання захисної функції профспілок основною передбачає, 
що всі інші напрями їх діяльності повинні мати підпорядкований 
характер і не суперечити їй. Але захисна функція полягає не лише 
в акціях протесту, але, насамперед, в реальному представництві 
інтересів найманих працівників в трудових угодах від рівня 
підприємства до національного рівня.  

Звідси випливає питання якомога ширшої репрезентатив-
ності профспілок, оскільки вона є важливим фактором правового 
регулювання трудових спорів та запобігання гострої фази 
конфлікту. Сьогодні незалежні профспілки діють на багатьох 
підприємствах України, але вони часто не визнаються робото-
давцями рівноправними партнерами. За приналежність до неофі-
ційних профспілок працівники можуть позбавляються пільг, 
голови таких об`єднань не лише не визнаються суб`єктами пере-
говорів, але й піддаються утискам.  

У зв’язку із внесенням змін до Закону України "Про порядок 
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", а також 
відповідно до положень статей 6, 7 Закону України "Про соціаль-
ний діалог в Україні" оцінка відповідності критеріям репрезента-
тивності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців 
здійснюється Національною службою посередництва і прими-
рення, її відділеннями в областях. 

У 2017 році було визнано репрезентативними: на національ-
ному рівні – Конфедерацію вільних профспілок України; Об'єдна-
ння всеукраїнських автономних профспілок; на галузевому рівні – 
16 всеукраїнських галузевих профспілок та 8 об'єднань організацій 
роботодавців; на територіальному рівні – 100 обласних організацій 
профспілок та 14 обласних організацій роботодавців[8]. 

Незважаючи на суттєві проблеми та важливі завдання, які 
стоять перед професійними спілками в Україні, на міжнародній 
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арені вони мають вигляд досить презентабельних не лише кількіс-
но, але і якісно. 

Із метою розв`язання існуючих проблем в економіці і 
соціально-трудовій сфері та для ведення переговорів й укладення 
Генеральної угоди між КМУ, всеукраїнськими об’єднаннями 
організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими проф-
спілками і профоб’єднаннями, а також забезпечення її виконання 
та здійснення контролю профспілкова сторона у вересні 2009 р. 
створила Спільний представницький орган всеукраїнських 
профспілок та профспілкових об’єднань (СПО). СПО – це пред-
ставницький орган профспілкової сторони у взаємовідносинах зі 
стороною органів виконавчої влади та стороною роботодавців. 
Основною метою створення СПО є представництво та захист прав 
і законних інтересів членів профспілок в економічній, соціальній, 
трудовій та інших сферах, у тому числі у їх відносинах з іншими 
сторонами соціального діалогу.  

В Угоді про утворення нового Спільного представницького 
органу сторони роботодавців, яку було підписано 24 лютого 2017 р. 
більшістю репрезентативних всеукраїнських об'єднань організацій 
роботодавців, задекларовано посилення соціального діалогу, 
формування для участі в ньому спільної позиції бізнесу, встанов-
лення між роботодавцями скоординованих і погоджених взаємо-
відносин, спрямованих на реалізацію їхніх прав у соціально-
економічній політиці держави[9]. СПО роботодавців також є підпи-
сантом Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, 
всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців та всеукраїн-
ськими профспілками на 2016-2017 роки, а також суб'єктом ведення 
переговорів з укладення Генеральної угоди на новий строк. 

Вказана діяльність, що розпочалась у вказаному форматі ще з 
2009 року, є вагомим елементом подальшого посилення взаємодії у 
трикутнику “праця – капітал – влада”. Водночас без поступового 
трансформування профспілок за стандартами демократичних країн і 
примусу підприємницьких кілдотримуватись правових національ-
них та міжнародних норм щодо забезпечення прав профспілок 
сформувати в українському суспільстві реальне та ефективне 
соціальне партнерство буде навряд чи можливо. 
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Гарантії успіху таких трансформацій і досягнення відповід-
ного результату знаходяться в двох основних площинах. Однією з 
них є продовження цілеспрямованої політики держави на забез-
печення рівноправного діалогу між учасниками трудових 
відносин, сприяння якнайскорішому впровадженню та безумов-
ному дотриманню міжнародних стандартів у соціально-трудовій 
сфері. Принциповою вимогою до такої політики має бути розумін-
ня, що завданням держави є не просто сприяння врегулюванню 
конкретних конфліктних ситуацій, а, що найголовніше, попере-
дження конфронтації, створення умов для ефективної співпраці 
професійних спілок та підприємців за досягнення взаємної вигоди 
для всіх сторін. 

Іншою, не менш важливою площиною є подальше зміцнення 
громадянського суспільства, посилення соціальної відповідаль-
ності суб'єктів соціально-трудових відносин як за свої дії, але й 
також за дії держави, що можливо лише за подальшого демокра-
тичного розвитку суспільства. 

23 серпня 2016 р. уперше було укладено тристоронню Гене-
ральну угоду між урядом, профспілками та роботодавцями, що 
покликана розпочати нову історію взаємодії щодо соціально-
економічної політики держави, розвитку національної економіки 
та створення належних умов для праці громадян. 

Під час церемонії підписання Генеральної угоди про регулю-
вання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної 
політики і трудових відносин в Україні на 2016—2017 роки 
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман назвав символіч-
ним, що підписання Угоди відбувається напередодні ювілейного 
Дня Незалежності нашої держави. "Сьогодні ми підписуємо 
тристоронню угоду між профспілками, роботодавцями і Урядом. 
Угоду, яка покликана розпочати нову історію наших взаємосто-
сунків щодо форм соціально-економічної політики держави, щодо 
розвитку національної економіки, і найголовніше — ми маємо 
створити належні умови для праці. Ми маємо виробляти 
конкурентний продукт, ми маємо забезпечити достойну заробітну 
плату для українських громадян", — сказав Володимир Гройсман. 
Така досить пафосна заява може залишитися лише наміром без 
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реального впровадження економічних та соціальних реформ. 
Документів, законів, організацій створено достатньо, головне — 
мати бажання перетворювати їх у життя. 

Соціально-економічні зміни мають підтримку і на міжнарод-
ному рівні. В ході 105-ї сесії Міжнародної конференції праці 
Україна стала 53-ю державою-членом МОП, яка ратифікувала 
Конвенцію №102 про мінімальні норми соціального забезпечення. 
Це — ключовий міжнародний правовий акт, що стосується 
формування комплексної і адекватної системи соціального 
забезпечення. При цьому генеральний директор МОП Гай Райдер 
підкреслив, що прийняття Україною конвенції у всіх її дев'яти 
частинах, які охоплюють основні соціальні ризики, — важливий 
крок для країни на шляху до забезпечення достойного рівня 
соціального захисту населення та дотриманням принципів соціаль-
ної солідарності, доступності та фінансової стабільності. Ратифіка-
ція конвенції, на думку генерального директора, також допоможе 
Україні реалізувати нещодавно прийняту Програму достойної 
праці для України на період 2016—2019 рр.  

 Унаслідок дослідження, проведеного в рамках Проекту 
технічного співробітництва МОП «Україна: сприяння реалізації 
основних принципів та прав у світі праці», установлено, що 
забезпечення профспілками належного рівня захисту трудових, 
соціально-економічних прав та інтересів найманих працівників 
відрізняється від рівня ведення соціального діалогу: національ-
ного, територіального, локального. Найбільш високий рівень 
захисної функції профспілок дослідженням установлений на 
підприємстві, а чим вищий рівень – тим нижчий належний рівень. 
Тобто, чим «далі» профспілки від найманого працівника, тим 
менше вони турбуються про дотримання прав працівників. Тому 
найважливішим завданням діяльності профспілок повинна стати 
реалізація переходу від взаємодії профспілок на локальному та 
територіальному рівнях до національного рівня, який найбільшою 
мірою відповідає завданням захисту трудових, соціально-
економічних прав і інтересів найманих працівників [10].  

Професійні спілки — закономірний та необхідний інститут 
цивілізованого суспільства. Вони функціонували і будуть функціо-
нувати до тих пір, поки існує система найманої праці, що 
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породжує об'єктивний конфлікт інтересів власника засобів вироб-
ництва та власника робочої сили — найманого робітника. Як 
суб'єкт соціального партнерства, профспілки повинні стати важли-
вою ланкою промислової демократії як на рівні конкретного 
підприємства, так і в національному масштабі. 

На нашу думку, для підвищення ефективності діяльності 
профспілок та досягнення поставлених перед ними цілей у 
формуванні, представленні та забезпеченні прав та інтересів у 
трудовій діяльності коло напрямів та адресатів повинно бути 
звужено. Концентрація зусиль на головних напрямах регулювання 
соціально-трудових відносин (забезпечення справедливої та 
своєчасної оплати праці, підвищення гарантій зайнятості, збереже-
ння здоров'я та працездатності на виробництві, формування умов 
для отримання справедливої частки власності в процесі привати-
зації тощо) дозволить ефективно захищати інтереси осіб найманої 
праці, а в результаті — підвищити результативність профспілкової 
діяльності. До того ж, зарубіжний досвід профспілкового руху 
якраз і свідчить про виправданість обмежень напрямів діяльності 
профспілок сферою праці. 

Важливою складовою соціального партнерства є такі форми 
та методи вирішення трудових спорів та конфліктів, які дозволя-
ють запобігти їм або пом‘якшити. Задля цього в західних країнах 
розроблені ефективні процедури примирення суб'єктів спору, 
методи посередництва та третейського розгляду; чітко розріз-
няються законні та "дикі" страйки, юридична та матеріальна 
відповідальність сторін за участь у так званих "індустріальних 
акціях" (страйках та локаутах). 

Соціальне партнерство не знімає потенційну гостроту 
протиріч та проблему конфліктів, а сам процес співробітництва 
соціальних партнерів має нестабільний характер. Періоди так 
званого класового миру можуть змінюватися жорстокою бороть-
бою між робітниками та підприємцями у вигляді страйків та 
локаутів, оскільки протиріччя між працею та капіталом закладено 
у природі їх відносин. Мета соціального партнерства — врегулю-
вати конфлікт до того моменту, коли він вирветься назовні, 
досягти згоди мирним шляхом. 
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Держава, хоча вона і не є справжнім суб'єктом соціального 
партнерства, є дуже важливою стороною у системі тристороннього 
представництва. Вона і весь її апарат — зверху донизу — повинні 
діяти в інтересах суспільства. Держава як посередник у відносинах 
різноманітних соціальних груп представляє суспільство в цілому, 
захищає законні права особи і домагається досягнення згоди всіх 
учасників соціального партнерства. Особливо це проявляється під 
час підписання угод та колективних тристоронніх угод з робото-
давцями та державою для дотримання зобов’язань щодо умов 
праці, її оплати та ін. Держава в даному разі є гарантом 
дотримання зобов’язань, взятих на себе профспілками та робото-
давцями. Головною з цих угод є Генеральна тарифна угода, яка 
щорічно підписується найбільш впливовими профоб’єднаннями та 
профспілками, представниками роботодавців України та Кабіне-
том Міністрів України. 

Держава займає особливе місце серед суб’єктів соціального 
партнерства. Фактично від неї залежить стабільність соціально-
трудової сфери. З одного боку, саме держава встановлює правила 
та норми поведінки в системі соціального партнерства, а з іншого 
— виступає і як соціальний партнер. У цій якості держава може 
мати дві фунції: роботодавця та партнера у вирішенні трудових 
суперечок. 

Держава як посередник у відносинах різноманітних соціаль-
них груп представляє суспільство в цілому, захищає законні права 
особи і домагається досягнення згоди всіх учасників соціального 
партнерства. Особливо це проявляється при підписанні угод та 
колективних трьохсторонніх угод між профспілками, роботодав-
цями та державою щодо дотримання зобов’язань проумови праці, 
її оплати тощо держава в даному разі є гарантом дотримання 
зобов’язань, взятих на себе профспілками та роботодавцями. 

В Україні функціонує система державних органів, що регулю-
ють трудові відносини. Це Міністерство соціальної політики 
України, яке забезпечує впровадження в життя державної політики 
у сфері трудових відносин, галузеві міністерства, Національна 
служба посередництва і примирення, Національна тристороння 
соціально-економічна рада, регіональні організації тощо. 
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Арбітражна функція держави при вирішенні суперечок між 
працею та капіталом здійснюється, насамперед, через Національну 
службу посередництва і примирення в якості постійно діючого 
державного органу для сприяння врегулюванню колективних 
трудових спорів (конфліктів). Вона була утворена у 1998 р. 
відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колектив-
них трудових спорів (конфліктів)». До основних завдань НСПП 
належать: сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин 
у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфлік-
тів), що виникли між ними; прогнозування виникнення колектив-
них трудових спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному їх 
вирішенню; здійснення посередництва і примирення під час 
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); забезпече-
ння здійснення соціального діалогу, вироблення узгоджених 
пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та трудових 
відносин в Україні; здійснення заходів із запобігання виникненню 
колективних тру-дових спорів (конфліктів) [11]. 

Упродовж січня-травня 2017 року Національна служба 
посередництва і примирення сприяла вирішенню 148 трудових 
спорів, участь в яких брали понад 1,5 млн. працівників, 6741 суб'єкта 
господарювання. За цей період НСПП в результаті заходів, 
здійснених під час сприяння вирішенню колективних трудових спорів 
(конфліктів) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість 
із виплати заробітної плати в сумі 328 млн. 488,5 тис. грн. або 37,5% 
від загальної суми боргу (875 млн. 50,6 тис. Грн.) [12]. 

На сьогодні ситуація в Україні характеризується непідготов-
леністю як політичних еліт, так і профспілок та підприємців у сфері 
забезпечення неконфронтаційності соціально-трудових відносин, 
запобігання масштабним соціально-політичним конфліктам. Окрім 
високого ступеня політизованості українського суспільства, ситуа-
ція загострюється через те, що профспілки й організації підприємців 
виступають активними учасниками політичних процесів як інститу-
алізовані групи інтересів. Зокрема, політичні уподобання профспі-
лок стають на заваді реалізації найбільш природних функцій цього 
інституту громадянського суспільства. Політична заангажованість 
викликає сумніви щодо того, чиї саме інтереси обстоюють проф-
спілки — найманих працівників чи представників великого бізнесу.  
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Також існують законодавчі перепони для дієвого функціону-
вання професійних організацій. Незважаючи на демократичний 
прогрес у ряді питань, профспілки все ще стикаються з 
обмеженнями на свободу зібрань, утворення нових організацій і 
доступ до справедливого розгляду справ у судах. Причому тиск на 
професійні об'єднання чиниться як з боку держави, так і з боку 
роботодавців. Так, профспілки в Україні повинні пройти державну 
реєстрацію – вимога, яка порушує не лише міжнародні норми, а й 
вітчизняне законодавство, адже у ст. 36 Конституції України 
вперше введено норму "...всі професійні спілки мають рівні 
права". До того ж, процес реєстрації профспілок є надмірно 
складним. Страйк може бути організований тільки за умови його 
підтримки двома третинами працівників, що не узгоджується з 
міжнародними стандартами.  

З іншого боку, роботодавці досить часто не сприяють створе-
нню профспілок, а представники органів державної влади, які 
мають непрозорі зв'язки з підприємствами приватного сектору, 
зазвичай заплющюють очі на ці випадки. За даними Міжнародної 
конфедерації профспілок, деякі роботодавці відмовляються укла-
дати колективні договори навіть після відповідних судових рішень. 
З боку українських профспілок до Міжнародної організації праці 
надходять численні скарги на дії роботодавців, наприклад, через 
примус голосувати на виборах відповідно до вказівок адміністрації. 

Залучення найманих працівників у сферу тіньової економіки 
ускладнює захист їх соціально-економічних прав, унеможливлює 
розв`язання соціальних проблем у майбутньому. До того ж, 
тіньова економіка призводить до такого явища, як “легальне 
ухилення від сплати соціальних внесків”, що завдає шкоди як 
економіці України в цілому, так у подальшому і безпосередньо 
найманим працівникам. Детінізація економіки може позитивно 
вплинути на збільшення і зміцнення профспілкових рядів, а це, в 
свою чергу, дозволить профспілкам захищати трудові права більш 
широкого кола людей, поліпшити якість їх захисту, рівень їх 
соціальних гарантій. 

Для підвищення ефективності діяльності профспілок та 
досягнення поставлених перед ними цілей у формуванні, представ-
ленні та забезпеченні прав та інтересів у трудовій діяльності коло 
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напрямів та адресатів повинно бути звужено. Зарубіжний досвід 
профспілкового руху свідчить якраз про виправданість обмежень 
напрямів діяльності профспілок сферою праці. В іншому разі 
будуть зберігатися утриманські настрої населення, орієнтація не на 
те, що держава "може дати", а на те, що держава "повинна дати".  

Конкретними кроками держави у сфері трудових відносин 
повинно стати виконання власних функцій арбітра та гаранта у 
виконанні двосторонніх угод між союзами підприємців та 
профспілковими об'єднаннями працівників; проведення міністер-
ствами та облдержадміністраціями активної політики на ринку 
праці як одного з пріоритетних напрямів соціально-економічної 
політики; відновлення форм участі робітників в управлінні 
підприємствами – радах трудових колективів, виробничих рад, 
груп якості тощо; формування світогляду рівності обох партнерів 
– підприємця і робітника. 

 
__________________________ 
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regulyuvannya/12476-informatsiya-pro-stan-sotsialno-trudovikh-vidnosin-kolektivni-
trudovi-spori-konflikti 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩА СУСПІЛЬНОГО ПРОТЕСТУ  
У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ ( ЗА МАТЕРІАЛАМИ 
ДИСЕРТАЦІЙ РОСІЙСЬКИХ НАУКОВЦІВ  

1991 – 2016 РОКІВ). 
 

Ми обрали огляд робіт такого наукового жанру, як дисерта-
ції. У таких дослідницьких працях демонструються актуальні 
концепти, а також зріз наукових надбань, тобто вони є акумулю-
ючими. Проте немає впевненості, що ці надбання будуть 
використовуватися державними управлінцями, законодавцями, 
хоча фактично в усіх роботах пишеться саме про їх таке 
практичне значення. Зрештою, зрозуміло, що існують академічні 
кола і що ідеї будуть передаватися через монографії і, можливо, 
студентську аудиторію політикам уже наступних поколінь. Але 
це тема іншого дослідження, зокрема, про вплив інтелектуальних 
надбань на культуру політичного класу. 

Ключові слова:протест, соціальний протест, політичний 
протест, дисертація. 

Balaban R., Research in stitute of political protest according to 
thematerials of dissertations of the Russian Federation 1991–2016. 
Abstract. We elected to review thes cientific works of this genre, as 
thesis. The reason is that in the seresearch projects demonstrate show 
to cu tscientific achievements, that is, they are anomalous. It also 
demonstrates relevant concepts. However, has no direct connection, 
that purchase will definitely beusedby public managers, legislators, 
though in factinall works of practical value to pish it sya that's about it. 
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With the others it is clear that the reare academic circles and slowly the 
ideas will be transmitted throught hemonograph and possible student 
audience of politicians of future generations. But that's a topic for 
another Golden on the impact of intellectual contributions on the 
culture of the political class. 

Keywords:protest, socialprotest, politicalprotest, thesis. 
 

В Україні за 25 років відбувся ряд карколомних політичних 
протестних подій, таких як Революція на граніті, Помаранчева 
революція, РеволюціяГідності, низка робітничих протестів, пере-
дусім протести шахтарів,суспільно-політичних протестів (Мовний 
майдан, Податковий майдан, Євромайдан), народні протести 
гідності проти свавілля (як приклад –Врадіївська хода). Всі ці події 
були предметом обговорення переважно в інформаційному полі і 
на побутовому рівні і стали предметом глибокого наукового 
вивчення з запізненням[1]. На відміну в Російській Федерації, де 
протести намагаються максимально приховати в офіційних ЗМІ і 
популяризувати майже всенародну підтримку президента В. Путі-
на і його режиму, тим не менше вони були предметом низки 
академічних досліджень. До речі, про окремі протестив РФ можна 
дізнатися саме з дисертаційних робіт. 

У РФ підготовлено понад 30 дисертацій, які вивчають протес-
ти як теоретично, так і предметно, на основі аналізу конкретних 
прикладів. 

Ми провели огляд дисертаційних робіту Російській Федерації 
за останні 25 років, які присвячені політичним протестам. Серед них 
33 роботи (у галузі філології – 1; філософії – 1; історичні – 10; 
соціологічні – 10; політологічні –11.)Слід зазначити, що перші робо-
ти в пострадянській Росії, присвячені темі протестів – історичні, 
таз’являються в 1993 р. Відкриттям шлюзу став 2000 р. з появою 
дисертацій з філософії, з історії і соціології. Перша політологічна 
дисертація, присвячена протесту, датована 2001 роком. 

Ми не ставимо за мету оцінити якість дисертаційних робіт, а 
розглядаємо їх з точки зору пізнання і формування парадигми. 

Деякі роботи містять інформацію про протести, переважно 
регіональні. Вони констатують наявність шкіл і дискусійного поля 
щодо цього питання, водночас наголошують, що в суспільстві 
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формується негативне ставлення до протесту як деструктивної 
сили або іноземного втручання. В ряді робіт констатується 
централізація влади, авторитаризм, «спонтанні» реформи, що,за 
фактом, є невдалими, але все це не пов’язується з політичними 
діячами. В роботах також є натяки, що протести, як такі, є 
негативним явищем, оскільки Росії потрібна «стабільність». 

Дисертаційні роботи в нашому огляді розміщені в хроно-
логічному порядку. 

Серед загальної кількості розглянутих дисертацій виділяються 
ті, які присвячені регіональним аспектам протестів і повстань в 
РФ,– їх 9. Чотири роботи присвячені дослідженню протестів не в 
Росії, а, наприклад, Китаї, Франції, США. Цікаво, що дослідники 
уникають значимих де-факто протестів, як-то кольорові революції 
в Східній Європі чи, зрештою, протестних і революційних подій в 
Україні (про Україну трапляється згадка, але як констатація, без 
спроби дослідження). Очевидно, що ці теми кон’юнктурні,зі 
знаком «мінус»,або вважаються незначними. 

Помітну групу серед робіт, присвячених протестам,становлять 
дисертації, які розглядають соціальну категорію – «молодь» – 
таких робіт 7. Окреме місце потрібно відвести дослідженню порів-
няно нового простору комунікацій, таким як Інтернет (онлайн-
мережі). Таких робіт2, але вони вже свідчать про нову даність. 

У текстах дисертацій стосовно РФ часто вживається дефініція 
«суспільство, яке трансформується». Це свідчить, що вчені не 
визначають таке поняття, як «демократична Росія», «Росія стабіль-
ності» (в українському середовищі скоріше вживається термін 
«путінський режим»). 

Фактично під занавіс СРСР, у 1989р., захищена дисертація на 
здобуття вченого ступеня доктора історичних наукГ. Вайншгейн 
«Зсуви в масовій суспільно-політичній свідомості і соціальний 
протест в умовах сучасного капіталізму 70-ті – 80-ті рр.». Як 
відомо, дисципліни «політологія» в СРСР не було,але ця робота 
чітко лягає в межі досліджуваної нами тематики суспільно-
політичних протестів. Вона одразу демонструє радянську 
практику, розглядаючи протести, які мали місце в «капіталістич-
ному світі». Автор називає власну роботу «першим комплексним 
марксистським дослідженням суспільно-політичних протестів у 
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масовій свідомості капіталізму». Інші радянські дисертації в 
контексті протестів розглядали переважно робітничий клас. 
Роботи того часу вирізнялися посиланнями на «класиків» 
марксизму-ленінізму: В. Леніна, К. Маркса, Ф. Енгельса, апелю-
вали до матеріалів з’їздів КПРС. Це був стандартний підхід для 
того часу. Також вважалося, що носієм протестного духу є 
робітничий клас у межах боротьби з капіталізмом. Радянські вчені 
бачили структуру суспільства досить простою – робітничий клас, 
селянство і буржуазія. Інтелігенція розглядалася як прошарок, 
частина якого обслуговує буржуазію і критикує буржуазні 
концепції стосовно того, що серед робітничого класу спосте-
рігається тенденція примирення з буржуазією [2, c. 7]. 

Таке явище, як протест, розглядалося переважно як виступ 
робітничого класу проти буржуазії, тобто в межах парадигми 
власності. Що «буржуазія» – це власники, і хоч конфлікт є 
ідеологічним, але він проходить по лінії власності. Проте світ 
демонструє появу нових професій, що лінійно не можна віднести 
до тих самих робітників, і також зародження нових власників, які 
можуть становити значну частину суспільства. Окрім цього, різко 
зменшується кількість селян. Одним словом – структура суспіль-
ства стала зовсім іншою. А конфлікт-протест може не розгорта-
тися по лінії власник – не власник, а стосовно політики, уряду, 
програм, вимог і т.д. Автор стверджує, що протест можна 
розглядати як дію, але й як і світогляд (мовляв, робітничий клас 
світоглядно протестує проти буржуазії, незалежно від матеріаль-
них благ). Дисертант розглядає таке явище, як«примирення», і 
зупиняється на компромісній психології робітничого класу, який 
часто іде на поступки. Він доходить висновку, що невдовзі в СРСР 
на тлі робітничих протестів буде розгхитано політичний устрій, 
оскільки партійна еліта неналежно(або була нездатною) реагувала 
на них, тому що теоретично їх не існувало, а держапарат виявився 
«некомпромісним». 

Одна з перших робіт, в якій розкривається тема протестів у 
радянському суспільстві, була дисертаціяЮ. Лукіна «Опір тоталі-
таризму, активність і протест в історії радянського суспільства» 
(Москва, 1993) 

На той час вважалося новаторством визнавати радянський період 
тоталітарним. Автор зазначає, що протест не завжди виявлявся в 
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акціях, а міг таїтисяв думках, пошуку істини, невиконанні наказу, як, 
наприклад, відмова стріляти в народ у Новочеркаську у 1962 р. 
генералом М.Шапошніковимі т. д. Описується антисталінський опір у 
1930-х рр.; відновлення масових репресій з 1948 р.; бунти в кількох 
таборах у 1953–1954 рр.; хвилювання в 15 містах у1960–1962рр.; 
дисидентський рух у 1960-їх рр. – 1980-х рр. Автор наголошує, що у 
1980-х рр. протести не були масовими, (протестувальниківі 
співчуваючихнараховувалосяблизько кількох тисяч [3]. 

У 1980-хрр. спостерігалися нові формипротестів щодо 
соціально-економічного життя, такі як страйки, бойкот. У появі 
нових політичних партій, рухів, громадських об’єднань дисертант 
теж вбачає форму активності мас. До речі, Г.Вайншгейн акцентує 
увагу на понятті «активність» і в нього включає протест, опір 
тощо. Автор використовує вітчизняну (російську) і радянську 
літературу, але вводить у дисертаційне дослідження спогади, 
статті, видання самих дисидентів. Фактично робота відкриває сто-
рінку досліджень, яка була закрита. Без її наявності дослідження 
політичної системи, політичних процесів просто деформоване. 

Тема протесту розглядається в одній з перших дисертацій цієї 
тематики в пострадянській Росії, історичній дисертаційній роботі 
Д. Доржиєва «Соціально-політичний протест і озброєні повстання 
селян у Бурятії на рубіжі 1920–1930рр.» (Іркутськ, 1995 р.). 
Невдаючись в її глибокий аналіз, зазначимо – на момент захисту 
очевидно, що дисертаціяконстатувала той факт, що протести, як 
такі, існували в радянський період. 

У 2000 р. у м. Барнаулі захищена дисертація В. Нагайцева 
«Специфіка і тенденції розвитку соціального протесту населення 
провінційного регіону Росії: за матеріалами соціологічних дослі-
джень в Алтайському краї в 1990 роках». Автор говорить про 
появу самостійної теми з дослідження протесту в світовій 
соціології ще у 1960-х рр., що пов’язано з «молодіжною 
революцією». Наводить етапи дослідження цього явища 
вітчизняними (російськими) науковцями: 1965–1975 рр. – масові 
протестиу Західному суспільстві; кінець 1980-х і по тепер – 
протестиу російському суспільстві.Розкриває три тенденції у 
дослідженні теми протестів на прикладі теорії депривації 
(незадоволення); протест не тільки як депривація, але як 
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мобілізація ресурсів, політичний процес, парадигма нових рухів; і 
третя – конфліктологічний підхід, культурологічний, забастовка як 
окремий напрям, як життєві сили соціальних суб’єктів. 

Дисертант виділяє групи досліджень, такі як емпіричний 
аналіз; формування баз даних; розробка методик вивчення; 
соціально-психологічні; політичні протести. 

Розглядаючи протест як соціальне явище, аналізуючи пере-
важно процеси в Алтайському краї в 1990-х рр., авторвказує на 
зміну «ядра протесту»: початок 1990-х – це демократи, 
прихильники ринкових реформ, а з середини 1990-х – це против-
ники ринку. Більшість страйкарів у1990-х рр. відбувалося в 
закладах освіти (90%). Потенціал протесту краю – це 20–22% тих, 
хто не протестував, але не виключав таку можливість. Піки 
протесту корелюються з економічним спадом і з виборчими 
кампаніями 1992, 1996, 1997 рр. І, зрештою, дисертант констатує, 
що органи влади не мають інструментів впливу і неефективні у 
взаємодії з протестувальниками В.Нагайцев формулює принципи, 
згідно з якими влада маєвзаємодіяти з протестувальниками: не 
застосовувати силу; погоджуватися на переговори; залучати гро-
мадян до участі у розвязанні проблеми, створити інститут 
державного посередника; сформувати правове поле для соціаль-
ного партнерства, створити аналітичну базу даних, формувати 
резерв для розв’язання можливих справедливих вимог, розробити 
програми щодо мінімізації конфліктності регіону, сюди належить 
такожконфліктологічна освіта керівників[4]. Останні тези, можли-
во, одні з найбільш важливих, говорять про системний та інсти-
туційний підхід до взаємодії з протестом. Слід зазначити, що в 
практиці державних органів в Україні переважають такі методи, як 
усунення, ігнорування, компрометування. 

До речі, вивчення державної практики взаємодії з протестом 
може бути окремим напрямом дослідження. Практика в РФ щодо 
протесту досить специфічна. Але академічні кола оцінюють це 
явище належним чином, і новою темою є дослідження інтелек-
туальних надбань.  

Дисертаційна робота 2000 р. «Культура протесту» і її місце в 
соціокультурній динаміці» на здобуття вченого ступеня кандидата 
філософських наук за авторством Б. Студніциної ставить за мету 
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розробити моделі «культури протесту». Авторка констотує, що 
кардинальній зміні культурної парадигми передує реконструкція її 
як системи, що пов’язано з «культурою протесту»; суб’єктами 
«культури протесту» виступають групи, що не можуть себе 
ідентифікувати з наявними нормами, у яких ускладнена самореалі-
зація в існуючих умовах. Також стверджується, що зміст 
«культури протесту» – в тотальній критиці існуючого укладу, а 
створення нової парадигми, як правило, здійснюють інші соціальні 
сили. Також зазначається, що створення нових цінностей у 
середині «культури протесту» є малоймовірним, хоча зовні ви-
дається ніби цеможливо. Цікаво, що у роботі присутня теза про 
соціальні технології, якими можна знизити деструктивність у 
масовій поведінці. 

Автор зазначає, що «культура протесту» сприймається як 
«контркультура», або «молодіжний протест», а в більш широкому 
розумінні – те, що зароджується в самій культурі. 

Уникаючи політичних координат,у тому числі щодо політич-
ної системи РФ, дисертантка підкреслює значення «культури 
протесту» у Західній Європі ще з прикладів кінізму V ст. до н.е.; 
раннього християнства і т. д. 

Окремо розглядається деструктивна складова «культури 
протесту», формою вияву якої є агресія. Б.Студницька вважає, що 
уявлення про агресивну природу людини сформульовали Т. Гоббс, 
Ж.-Ж. Руссо, а соціобіологи ХХ ст. пояснюють агресію як 
звичайну реакцію біологічного об’єкта на зовнішні подразники. В 
свою чергу, З. Фройд пояснює агресію як вроджені інстинкти 
людини. Їїпрагнення завжди супроводжуються спалахами агресії, 
саме вона прямопропорційна силі бажання. 

Біхевіористи Дж. Уотсон, Б.Скіннер стверджують, що агресія 
може бути переплетінням спадкових і набутих реакцій. Вона 
(агресія) проявляється як реакція на стимул-загрозу і як наслідок 
адаптивної діяльності. 

Авторка дисертації вважає, що «культура протесту» спрямо-
вана переважно на заперечення, а не на створення. Дуалістичність 
твердження полягає в тому, що створення пов’язане з новими 
інтелектуальними творчими елітами, а знищення – з масовою 
поведінкою [5]. 
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У роботі відсутні політичні оцінки (робота не політологічна), 
відповідно, без наведення прикладів з сучасної епохи РФ. У ній 
говориться концептуально, але цілком можна інкорпорувати полі-
тичну модель, яка, за логікою авторки, констатує, що «протест» – 
це негативне явище, а користь його – у «конструктивних силах», 
які несуть прогресивні ідеї.Утім, відмова від політичних оцінок 
робить роботу ідеологічно і кон’юнктурно незаангажованою – 
класичним теоретичним дослідженням, але концепт якого можна 
використовувати і в політичному предметі. 

Авторка розглядає проблематику в антропологічній, цивілі-
заційній, соціологічній і психоаналітичній площинах. Також 
дисертантка концентрує увагу на «культурі протесту» під час 
соціальних зламів, коли вони найбільш виявляються. Хоча ми 
розуміємо, що протест, як такий, і в іпостасі політичного, і як 
«культура протесту» в демократичному середовищі важливий як 
постійний інститут, як амортизатор і коректор. Модель застою,у 
якій протест обмежений утисками і репресіями, накопиченням 
протиріч, рано чи пізно призводить до соціального зламу. 

Політологічна дисертаційна робота С. Позднякова «Політич-
ний протест» (Ростов-на-Дону, 2002) констатує, що здатність 
громадян до політичного протесту, який супроводжується легітим-
ними процедурами і демократичними інститутами, може вказувати 
на критерій зрілості громадянського суспільства і вірогідно 
стабільного суспільного розвитку [6, c. 4]. Автор також вказує на 
розробленість теми і несформованість шкіл з цієї тематики, хоча 
відзначає плеяду дослідників, які стали розробляти цей напрям 
дослідженьу РФ: феномен протесту – Е. Здравомислов, А. Клімов, 
Ю. Левада; конкретні протестні акції – І. Аксьонов, В. Березов-
ський, А. Зайцева; теорія протесту – Г. Ділігенський, Е. Здраво-
смислова, В. Костюшенко; робітничі протести – Л. Гордон, 
В. Комаровський; екологічний рух С. Фомічев, І. Халий; жіночий 
рух – О. Вороніна, Ю. Зелікова та ін.; «конфліктну модель» 
розробляють А. Глухова, Ю. Запрудський. Окремо автор називає 
зарубіжних дослідників, які вивчають їх вітчизняний досвід, – 
Д.Барі, Дж.Гібсон, Е.Мюллер та ін. 

Саме С. Поздняков констатує, що політичний протест може 
бути внутрішнім: як незгода, атрибут; він присутній у будь-яких 
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політичних системах. Стосовно Росії він визначає «зниження 
позитивної ролі протесту» – низьку модернізаційну роль політич-
ного протесту, виходячи з традиційно низького рівня участі 
громадян Росії в державних справах і з огляду на існуючу 
політику. Зазначає, що в РФ не склався масовий протестний 
рух,він не становить загрозу авторитарній державі, не має 
політичного спрямування(курсу), не впливає на політику [6, c. 9]. 

Автор пропонує таку хронологію політичних протестів:  
 1989–1991 рр. – час найбільшого тиску на владу «знизу»;  
 1992–1993 рр. – визрівання насильницької орієнтації у 

боротьбі з владою; 
 1994–1996 рр. – надія на вибори як найбільш дієвий вплив; 
 1997 р. – розчарування у формах протесту, спад і криза 

протестної активності мас [5, c. 13]. 
Також, характеризуючи існуючу реальність, автор відзначає 

меншу популярність масових протестів у РФ, ніж на Заході; 
використання їх елітарними групами в політичній боротьбі без 
намірів розв’язанняпроблем і, зрештою, організаційну слабкість 
протестів, готовність суспільства до адаптації стосовно існуючої 
політичної ситуації на грунті традиційного «легендарного 
российскоговсетерпения» [6, c. 22]. 

Показово, що С. Поздняков відзначає соціокультурну різницю 
між Північно-Західною і Південно-Східною частиною Росії, що, на 
його погляд, обмежує можливість протестного руху. Також вказує 
на згортання досліджень на тлі затухання громадських рухів. 

У м. Барнаулі у 2002 р. захищена історична дисертація 
С. Волохова «Соціально-політичні протести середини 1950-х – 
середина 1980-х рр.». Робота лягає в політичний контекст. Це 
дослідження змінює де-факто уявлення про соціалістичну систему 
СРСР як безконфліктну і безпротестну, підтверджує, що в СРСР 
протести і опозиційні рухи не вивчалися, проте роботи 
публікувалися на Заході. Також зазначається, що негаразди часто 
пов’язувалися з місцевими чиновниками, а не зі системою. Вимоги 
могли спрямовуватись як на дозвіл на еміграцію, дотримання 
Конституції, поглиблення демократичності, так і проти критики 
культу Й. Сталіна. Автор констатує, що на 2002 р. архіви КДБ 
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залишаються закритими за новими указами президента, що є 
окремою темою для роздумів [7, с. 7]. 

Не залишається поза увагою антиглобалізм як напрям 
протестів. У 2004 р. захищена дисертація з політичних наук 
В. Гребенщикова «Політичні аспекти протестного потенціалу 
глобального розвитку». Автор констатує, що сучасний протестний 
рух не можна розглядати без розуміння світового укладу. В низці 
питань вбачаться дуалістичність, що прогрес не може бути без 
«антипрогресистів». Також вказує, що антиглобалізм, як протест, 
схожий з жіночим, екологічним і іншими рухами. Він має 
протилежні характеристики, такі, як, наприклад, виступ проти 
глобальних змін, але за прогрес; як підтримка національних 
традицій інтернаціональними учасниками і т. д. Новизна руху 
антиглобалістів – у його масштабі. Автор не акцентує увагу на РФ, 
але очевидно, що антиглобалізм є даністю і виявляє міжнародні 
комунікації, соціальні мережі тощо [8]. 

Дисертаційна робота О. Кутигіної «Культура політичного 
протесту» 2005 р. відзначає, що в Росії консолідація масового руху 
протесту можлива у разі поєднання ідеї свободи і соціальної 
справедливості (для прикладу розглядає 1980–1990роки.), уника-
ючи персоніфікації, автор зазначає, що влада (панівний 
політичний клас) прагне зафіксувати своє становище особистою 
участю у всіх процесах (це становище можна розшифровувати 
окремо, але стисло, зрозуміло про що йдеться), що, врешті-решт, 
приводить до несистемних і позалегальних протестів. Дисертантка 
виступає за ненасильницький політичний протест як умову роз-
витку демократичної культури [9]. Культура політичного протесту, 
виявляється в трьох основних формах: духовно-практична, 
предметна і функціональна. Авторка несподівано констатує, що 
російська влада намагається не допустити стихійного розвитку 
громадянського суспільства, а поставити громадські ініціативи під 
власний контроль. 

О. Кутигіна зазначає, що гніт феодально-кріпосного укладу, 
холопство, страх перед державно-адміністративною машиною, 
сильно централізована держава і особиста залежність, що їх 
прослідковує авторка з ХV ст., мали більш глибокий вплив на 
російське суспільство, ніж жителів Європи. Нелегітимний протест 
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у ХІХ ст. вона розглядає як «класичний російський тероризм», що 
став розплатою за «обдурену свободу». Авторка робить слушний 
висновок щодо радянського періоду, а саме – що в умовах страху і 
контролю держави, партії уколективусформувалася така риса 
протесту, як конформізм. За радянськихчасів, в умовах системного 
подавлення будь-яких проявів, здатних до протесту, були одиниці. 
Відомим протестому 1960-ті рр. був виступ робітників Ново-
черкаська, подавлений військами. В 1970-ті стало поширеним таке 
явище, як робота з населенням – ізоляція незадоволених. 
Наприкінці 1980-х уперше відбулися несанкціоновані масові 
мітинги, появилися і слабоструктуровані організації. У дослі-
дженні зазначається, що «становлення культури політичного 
протесту в Росії завжди було складною справою». А оціночно – що 
ці протестні рухи мають дуже незначне позитивне значення. 
Авторка також пише про унікальну модель, яка, очевидно, 
зумовлюється політичною кон’юнктурою в РФ, а саме – 
оформлення інституалізації політичного протесту «згори», щось на 
зразок того, щоб дозволити і призначити протестувальників. Разом 
з тим говорить про канали формування політичного протесту 
«знизу»: поява еліти протестного руху, розвиток соціальних 
каналів комунікації; довірчі відносини з профспілками, асоціаці-
ями і т. д.; розвиток вільних ЗМІ. В політичних протестах дисер-
тантка вбачає актуалізацію проблематики, соціалізацію учасників і 
можливість управління з боку держави. 

Виходячи з аналізу ситуації, розкривається новий етап полі-
тичних протестів у Росії на основі з конвенціальними (договір-
ними, згідно з традицією) формами участі. 

В 2005 р. захищена кандидатська робота в галузі філософії у 
Владивостоці, теж з культурологічним акцентом: «Концепт 
соціальний протест у мовній картині світу США: за матеріалами 
періодики інтернет-ресурсів» за авторством І. Лебедєвої. 
Дисертантка концентрує увагу на соціальному протесті. Вона 
виділяє кілька цікавих характеристик з мовних дефініцій. 
Констатує, що для американського суспільства характерним є 
сприйняття протесту як боротьби (війни); притаманне перекона-
ння, що за щастя потрібно боротися; що не потрібно терпіти; 
незважаючи на патріотизм, американці не стидаються критикувати 
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владу і президента. Автор робить конкретні висновки на основі 
дослідження мовних репрезентацій. Ставить за мету аналіз 
концепту «соціальний протест у США». Робота цікава дослідже-
нням мови протесту [10]. 

Аналітичну увагу в бік США звертає у дисертаційній роботі, 
захищеній у Краснодарі у 2006 р. «Молодіжний протестний рух у 
США (друга половина 1950-х – перша половина 1970-х рр.)» 
О. Колбасіна. Робота демонструє, що «бунт» (протест), (а авторка 
використовує ці поняття як синоніми) досліджувався у 1970-ті, 
1980-ті і 2000-ті роки. Це говорить і про нове прочитання, і про 
дослідження окремих аспектів протесту. Авторка наголошує на 
актуальністі дослідження тематики з того погляду, що бунти були 
у Франції 2006 р. і – як підтекст – можливі в РФ. Пише про 
політичне крило і аполітичне в протесті. Один із лозунгів протесту 
– це надання прав афроамериканцям (розширення громадянських 
прав). Важливо, що один з лідерів руху М. Л. Кінг пропагував 
ненасилля як форму боротьби. Наступний етап – боротьба з 
бідністю,також рух проти війни у В’єтнамі, розвиток руху хіпі, 
який тільки у 1967 р. нараховував 400 тис. осіб. На тлі цих подій 
активізувалися «нові релігії». Дисертаційна робота все жє історич-
ною і демонструє фактаж утворень різних організацій. Констатує, 
що протестний рух сприяв реалізації вимог, таких як самовряду-
вання у вищій школі та інше. Але авторка виділяє негативний бік 
політичного протесту – масове поширення вживання наркотиків 
[11, c. 12].Цей протест у США розтягнутий у часіі дає можливість 
розглянути окремійого течії. Можливо, сучасні протести більше 
зжаті у часі, але ми не виключаємо, що вони не менш багаті на 
течії, групи, інтереси, гасла і т. д. Не викликає сумніву, що з 
різноманітності акторів згодом писатимуть про тих, хто залишив 
певний «слід», тобто кому вдалося увійти у впливове середовище. 

На противагу історичній роботі про американську молодь, 
принаймніз цієї тематики, дисертант А. Круглову роботі «Молодіж-
ний радикалізм: формування загрози безпеки в період трансформа-
ції російського суспільства» (Саратов, 2006 р.) наполягає на тому, 
що потрібно звернути увагу на російську молодь [12]. Поява чи 
вияв радикальних настроїв може виливатися в дію (протест). 
Автор зосереджується на природі молодіжного радикалізму і 
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політиці влади. Робота може бути використанадля дослідження 
політичних протестів у країні. 

Ще однаісторична дисертаційна робота «Соціальні протести 
колгоспного селянства в Європейській частині Півночі Росії в 
1930-ті – першій половині 1940-х рр.» захищена в 2006 р в 
м. Сиктивкарі М. Левковою. У ній авторка розглядає різні форми 
протесту, а саме – масовийвідїзд із села, відкриті виступи, а також 
теракти проти комуністів. Тому ми вважаємо, що у цій роботі 
наявні ознаки політичного протесту, тому що вони були 
спрямовані проти влади або політики влади. Автор подає історіо-
графію, оскільки питання вивчалося також радянськими істориками, 
а інтерпретація, безумовно, змінилася. Відкриті форми протесту 
придушувалися потужною репресивною машиною. Легальним 
каналом комунікацій селян з владою залишилися скарги. 

Продовжує дослідження масових протестних акцій у сучасній 
Росії дисертант К. Дубровський. У 2007 р. у Ростові-на-Дону 
захищена дисертація «Політичнийаспект масових протестних 
акцій у сучасній Росії».Слід виоремити один з розділів роботи 
«Протестні акції як форма порушення громадського порядку», в 
якій наголошується, що ключовим питанням є таке явище, як 
«порушення».Автор робить ряд актуальних спостережень.Бачить 
нову якість протестів, на відміну 1990-х рр., відповідно, нові 
виклики. Соціальне незадоволення переростає в політичні вимоги. 
Латентність швидко переходить в акції протесту. Також констатує 
небажання чиновників іти на діалог, що сприяє «розгоранню» 
конфлікту. Критикує залякування і силове придушення, що рано 
чи пізно призведе до політичного катаклізму. Зазначає, що після 
протесту не спостерігається заспокоєння серед протестувальників, 
а це говорить про нового актора і нову політичну культуру. 
Констатує відсутність в РФ площадок публічної комунікації, що 
веде до протестів. У молоді вбачає втілення «політичного роман-
тизму» борців за справедливість, яка протестує [13]. 

Автор доводить, що в Росії відсутня практика, коли влада іде 
на діалог. Цілком слушні і актуальні висновки,але політична 
модель працює у тому напрямі, що вимога дочиновників створити 
площадки комунікації або іти на діалог з протестувальниками до 
нової якості не призведуть. Спостереження спонукають до думки 
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про канали реалізації наукових, інтелектуальних, інформаційних 
надбань, що часто очевидні, але не практикуються владою. 
Відповідно, остання не модернізується. Що, в принципі, актуально 
і для України. 

У дисертаційній роботі «Соціальні фактори протестної 
поведінки російської молоді» (2008 р.) А.Ротмістров заявляє, що 
російська соціологія не вивчає закономірностей протестної 
поведінки молоді; не запобігає їх виступам; не може спрямувати 
зусилля на протидію деструктивним протестам. Констатує, що 
тільки Західна соціологія (фактично впродовж ХХ ст.) 
досліджувала таке явище, як протест. 

Виходячи з досвіду Росії,автор констатує, що чиновники 
створюють громадські організації, але вони малоефективні, 
оскільки мотивовані не громадською роботою, а заробітком. 
Дисертант робить унікальне порівняння протестної поведінки 
молоді початку ХХ ст. і початку ХХІ ст., намагаючись знайти 
алгоритм виявлення протестних настроїв і їх скерування. Звертає 
увагу на «пробіли» у вивченні протестної поведінки молоді, 
пропонує методики вивчення і виміру молодіжних протестів [14]. 
Відчувається «авторитарне» мислення, оскільки дисертант 
критикує російських соціологів за відсутність єдиного підходу і 
єдиної методики. 

У 2008 р. в РФ в м. Ставрополі була захищена дисертація 
О. Соіної «Політична протестна поведінка в сучасній Росії». 
Авторка констатує, що внесок у розробку теми зробили західні 
дослідники, згадує також В. Леніна, Л. Троцького та Ф. Енгельса. 
Називає вітчизняних (російських) дослідників теми, зазначає , що 
відсутні спеціалізовані монографічні дослідження з цієї тематики 
[15, c. 15]. Дисертантка виділяє традиційні та інноваційні форми 
протесту, а саме – традиційними називає низький рівень участі 
населення в протестних діях і т. д., а інноваційними– санкціоно-
вані мітинги. Констатує відсутність сталої культури протестної 
поведінки в Росії (ми розуміємо, що це скоріше пов’язано з 
політичним режимом, який вживає відповідних заходів). О. Соіна 
зазначає, що протестністьнабуває електоральних форм. Цілком 
слушно вказує, що протести входять у політичне життя Росії і що 
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виникає потребалегітимних розв’язань конфліктів (що не менш 
важливимє і для України). 

У 2010 р. представлена до захисту дисертація О. Гараніної 
«Протестна активність молоді в умовах політичної модернізації 
сучасної Росії» (м. Краснодар). Спираючись на цитати президента 
РФ Д. Медведєва, авторка констатує, що громадянське суспільство 
у РФ слаборозвинене. Підтримує тезу Ю. Левади, що у країні 
відсутня організована протестна активність. О.Гараніна виділяє 
5 груп протестної активності: «співчуваючі» – політично-амбіцій-
ні, які претендують на керівні посади і через протест боряться за 
них; «випадкові» – економічно-активні, які готові брати участь у 
протесті, не нашкодивши своєму бізнесу; «егоїсти» – меркантильні 
клерки; «пасивні» – бюджетники; «байдужі» – ті,хто відстоює 
особисті приватні інтереси. Доводить природу екстремістської 
поведінки, як: наслідок несприйняття політичних інститутів (12%); 
низький життєвий рівень (28%); слабка протидія державних 
органів (34%); схильність до девіантної поведінки (24%). 

Дисертантка акцентує увагу на таких напрямах дослідження 
протесту, як: 1. ідеологія; 2. характеристика соціальної групи; 
3. характеристика особистості; 4. спосіб регуляції соціальної 
системи; 5. форми революційної діяльності; 6. теорія депривації; 
7. засіб політичної боротьби. Називає три рівні реалізації протесту 
(когнітивний, комунікативний і фізичний). Класифікує країни на 
групи: з радикалізацією протестної активності молоді (Франція, 
Угорщина, Латвія, Іран, Китай), протести в країнах СНД (Україна, 
Грузія, Киргизія) з високою активністю в боротьбі між «кланами», 
що лягли в основу «кольорових революцій», і найменший потенціал 
молодіжного протесту (Англія, Норвегія, Фінляндія, Швеція). 

Особливостями молодіжного протесту РФ називає слабкість 
протестних традицій, нечисленність протестувальників, орієнтація 
на мікропроблеми, участь у протесті високоосвіченої молоді – як 
засіб кар’єрного зростання, відсутність харизматичних молодіж-
них лідерів  

Російські дослідники звертаються і до зарубіжного досвіду. 
Дисертаційна робота О. Манакіної «Дискурс-аналіз протестної 
політичної культури сучасної Франції» захищена в Москві у 
2011 р. Авторка переконана, що з осені 2005 р. виявилась 
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нездатність влади контролювати стихійний розвиток руху 
політичних протестів і інтерпретувати їх. Виявляє невідповідність 
лексичних засобів з явищами політичної реальності. Фактично 
намагається довести, що дискурс відстає від політичних реалій 
початку ХХІ ст. і те, що ці реалії неможливо інтерпретувати 
дискурсом, виробленим у минулому. Така невідповідність 
спричинена мовними засобами, такими як евфемізація і 
прецедентна номінація,поява понять у політичному дискурсі і як 
вони камуфлюють або спотворюють реалії. Авторка наголошує на 
наявності перебільшеної політкоректності, яка не відповідає 
реаліям (на прикладі 2005 р.), зазначає, що всі питання залишилися 
відкритими і, щоб на них відповісти, потрібно по-іншому їх 
сформулювати [16]. Дисертація актуалізує питання політичного 
протестного дискурсу, помічає тонку специфіку відмінності 
дискурсу і реалій і цим відрізняється від багатьох робіт, демон-
струє окрему грань політичного протесту. 

В Україні відомі роботи про політичну мову, але така грань, 
як «мова протесту», в тому числі протестний фольклор, ще 
потребують вивчення. 

У 2011 р. представлена на суд учених дисертація Д Челпанова 
«Характер і динаміка протестної активності на Півдні Росії» 
(Новочеркаськ). Увага до цього регіону викликана особливістю 
протестів, а причиною їх називається невідповідність роботи 
легітимних і легальних інститутів. Констатується високий рівень 
соціальної напруги, вищий, ніж у інших регіонах РФ. Говориться 
про два типи протестів: економічні, що перетворюються на 
політичні, і економічні, що залишаються економічними. Дисерта-
ція соціологічна і цілком може бути використана в системі 
державного управлінні, корекції політики і емпіричним матеріалом 
для політологічного дослідження [17]. 

Регіональна специфіка протестів розкриваєтьсяться в 
кандидатській соціологічній роботі В. Артюхіної «Протестна 
поведінка населення Алтайського краю в пострадянський період 
(за матеріалами соціологічних досліджень 1991–2011 рр.)», яка 
захищена в Барнаулі 2012 р. Авторка констатує посилення проте-
стних настроїв у РФ(досліджено 412 акцій в Алтайському краї з 
2000 по 2011 рр.). Осмислює масові протести як конфліктні 
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парадигми. Ми зазначимо від себе, що протест, безумовно, є 
проявом конфлікту, але може виступати не тільки як протистоя-
ння, але і як коректор політичного курсу, студія компромісу і т. д. 
В. Артюхіна, разом з тим, слушно рекомендує, що протест 
потрібно використовувати як засіб розвитку російського 
суспільства; органами влади адекватно реагувати на протести; 
змінювати негативну оцінку щодо протестних заходів; оптимізу-
вати державне регулювання. Як соціолог, дисертантка створює 
портрет протесту. Причинами називає виключно соціальні, але 
вказує на крен у бік політизації, радикалізації і появи нових форм 
конфлікту. Середній клас вважає здатним до висновку ескалації 
соціального протесту. Цікаво, що в соціологічній роботі зроблені 
висновки, що державне управління потребує створення поза-
судового розгляду конфлікту, припинення політики залякування 
протестувальників тощо [18]. 

Проблематику«молодь у контексті політичного протесту» 
розглядає в дисертаційній роботі «Студентський політичний 
протест в Уральському федеральному окрузі: особливості і перспек-
тиви» О. Пустошинська (Перм, 2012 р.). Виявляється, що в 
Уральському федеральному окрузі у грудні 2011 р. відбулася 
масштабна протестна мобілізація, що мала бути поміченоюу ЗМІ. І 
лише через дисертаційне дослідження ми дізнаємося про це.  

У роботі, окрім іншого, мовиться про «хактівізм» як синтез 
політичної активності й інтернет-технологій [19]. Це, фактично, 
вже констатація того, що протест поширений і в новому просторі, 
а саме – цифровому (інтернет-просторі). У принципі, останній є 
окремим напрямом дослідження. Інтернет (соціальні мережі) стали 
новим простором і виробництва, і комунікацій, і, очевидно, інших 
соціальних явищ. І держава, яка діє поза цим середовищем, 
розглядається як така, що перебуває поза частиною свого 
суспільства, або і майже всього. Як варіації – що суспільство 
віддаляється від держави в новий простір. Зазначимо, що для 
Західного світу значна частина політичних акцій і виборчих 
кампаній відбуваться в Інтернеті (в електронних соціальних 
мережах). Відомо, що в Швеції виборець звертає більше уваги на 
Інтернет, ніж на вуличні акції; відоме і електронне врядування, як, 
наприклад, в Естонії, коли «держава іде в Інтернет». 
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Авторка називає нові форми протесту, такі як арт-дія, 
флешмоб, смс-моб, хаппенінг, перфоменс. Звичайно, що на все це 
можна не реагувати, але реально змінюються покоління і техноло-
гії, і чим довше «влада» цього не помічатиме, тим більшим буде її 
відставання від суспільств. Цей процес взаємин держави і 
протестного інтернет-середовища таком може бути окремою 
темою дослідження. 

О. Пустошинська стверджує, що студентський протест має крос-
регіональний розкиду класах об’єктів і умов, які викликають 
незадоволення. Підтверджує, що фрустрація можлива не тільки на 
базі локальних географічних умов, але загалом політичної кон’юнк-
тури. В цьому протесті домінували етнонаціональні мотивації. 

Виводить специфіку для «периферійних високоресурсних зон 
з малорозвинутою політичною студентською культурою», де 
пригнічення є більш можливим, а середовище – адаптивним. Для 
«території з розвинутим рівнем політичних і освітніх ресурсів з 
проникненням західних впливів» характерне більш інтенсивне 
поле протесту. Спільним є почуття обділеності. Дисертантка 
помічає, що частка студентів, готових узяти участь у масових 
протестах, зросла з 18% у 2008 р. до 26% у 2011 р. Доходить 
важливого висновку, що дослідницька діагностика потрібна для 
корекції молодіжної політики, зниження конфліктогенності 
(питання управління протестами). В її роботі локальний протест 
оцінюється як модель і, можливо, як попередження про можли-
вість нелокального протесту. Авторка вивчає консолідуючі 
чинники, локальні групи, недовіру політичним силам з боку 
студентського середовища. 

У 2012 р. захищена дисертація в м. Тулі Г. Петрушиною, яка 
теж присвячена політичним протестам молоді, а саме – «Протестна 
участь молоді в сучасному російському суспільстві». Хоча тема 
дослідження розглядається в сфері соціології. 

Робота порушує конкретнепитання про організаційну здат-
ність держави як політичного інституту сприймати вимоги і 
«оптимально» реагувати на них. «Ми підкреслили значення 
«раціонально», і це говорило бпро дещо інше». «Оптимально» 
означає не втратити своїх позицій, а «раціонально» – максимально 
використати їх. Г. Петрушина справедливо характеризує протест 
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як індикатор ефективності/неефективності комунікації органів 
влади з громадянським суспільством. Вона традиційно спирається 
на зарубіжні дослідження і виокремлює серед них, три групи: 
Т. Гарра, Л. Кілліана, С. Гантінгтона, які концентруються на 
впливах економічної деривації; Г. Алмонда, Д. Істона, Н. Смел-
зера, які аналізують дисфункцію політичної системи; Г. Блуммера, 
Дж. Дьюі, П. Штомпки, що досліджують діяльність соціальних 
рухів.Акцентує увагу на тому, що поряд з різноманітними темами 
про політичний протест відсутні рекомендації щодо подолання 
конфронтації і досягнення національної згоди. 

Обмеження протестних практик сприяє накопиченню латентного 
невдоволення, появі деструктивних форм протесту. Цікаво, що вчені 
однозначно констатують «обмеження діяльності опозиційних рухів». 
Обмежувачами називають «державу», посилення авторитарних 
тенденцій, нездатність протестів впливати на політичні інститути 
(традиційно без прізвищ і назв політичних сил). Дослідження 2012 р., 
стверджує автор, вказують, що 36% росіян вважають, що протести не 
приносять ані користі, ані шкоди. При цьому в молодіжному 
середовищі близько 8,7% брали участь у протестах за останній рік і 
50% потенційно готові взяти таку участь. 

У дисертації мовиться про мобілізацію протестної участі не 
стільки від незадоволення (економічної депривації), скільки від 
структури політичних можливостей. На наш погляд – це дуже 
важливий акцент, оскільки традиційно протест часто зводять до 
матеріальних незадоволень. Авторка називає молодіжне середови-
ще пасивним щодо політичної участі і разом з тим найбільшим 
потенціалом стосовно політичного протесту. Констатує, що в 
сучасному російському суспільстві «відбувається упорядкування 
політичної протестної поведінки, що пов’язанозі становленням 
стабільних зразків норм і правил протестних дій» [20]. Фактично 
дисертаційна робота розглядає суб’єктність молодіжного прошар-
ку і суб’єктність інституту політичного протесту. 

Робота А. Мотайло «Еволюція політичного протесту в 
сучасному Китаї» (Санкт-Петербург, 2013 р.) присвячена іншому 
географічному регіону. Удисертаціїставиться важливе завдання – 
пошук індикаторів оцінки політичного середовища протестного 



 

105 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

потенціалу, оцінюєтьсявисокий потенціал протестних настроїв і 
низька впливовість протестних груп на політику. 

А. Мотайло висвітлює теоретичну модель ставлення до полі-
тичного протесту: як констатація без аналізу; визнання протесту 
деструктивним і руйнівним; механізм оздоровлення.  

У Китаї утвердився концепт, що китайський народ має право 
карати і скидати несправедливих правителів. Стародавні концепції 
сприймаються «як небесний мандат». Особливістю в історичній 
ретроспективі є те, що протести частіше чинили селяни, а інтелек-
туали знаходилися в адміністративному апараті і були спостері-
гачами. На рубежі ХІХ–ХХ ст. зі збільшенням студентства картина 
змінювалася. 

А. Мотайло вказує на такі характерні риси початку ХХІ ст., як 
дефіцит соціальної стабільності; розширення номенклатури про-
тестних акцій; формування специфічних локальних протестних 
спільнот; виявлення суттєвої ідеологічної опозиції правлячому 
режиму силами як ліберально-демократичного спрямування, так і 
лівого, які виступають проти капіталістичних реформ; протестний 
рух не координується і є стихійним; обмежується цензурою і 
пропагандою, навіть в Інтернеті наявний «золотий щит» і «пяти-
грошна армія»; присутній інститут репресій і заборон на створення 
альтернативних партій чи рухів. А. Мотайло також робить прогноз 
на наступний період від штатної передачі влади до приходу тих чи 
інших груп. 

У 2013 р. у Ростові-на-Дону захищена дисертаціяІ. Латетіним 
«Громадянські протести в російському суспільстві в умовах 
трансформації: формування і соціальна динаміка» за спеціаль-
ністю соціологія. В контексті аналізу автор констатує «повернення 
«держави» в суспільне життя», чим знаменувався 2000 р., 
однозначно оцінює централізацію влади в Росії, наводить інформа-
цію про протести, називає журналістів і опозиційних політиків, 
таких як Е. Альбац та ін. Специфічною характеристикою роботи є 
те, що саме опозиційні політики розглядають зазначену тему, хоча 
академічне коло виявляє себе незаангажованим і досліджує 
тематику протестів в Росії. В дисертаційній роботі не вказуються 
прізвища і назви партій, але адекватно оцінюється ситуація в 
країні: утискання, централізація влади, незадоволення й інші теми. 
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У 2013 р. в Архангельську захищена дисертація з соціології. 
«Ризики регіональних полів трудових протестів» В. Кубко, у 
якій розглядаються виключно трудові відносини: «трудовий 
протест», «трудовий конфлікт», «ризики трудового конфлікту», 
управління тощо. 

2013 рік багатий на захист дисертацій у сфері досліджень 
протестів. Одна з них – робота М. Сабітова «Сучасні детермінанти 
масової протестної активності в Росії». Автор ставить перед собою 
завдання з’ясувати такі питання: російські протести – це світовий 
тренд чи російська специфіка: це протест проти трансформацій чи 
поодинокі маргінальні виступи? Фактично, констатує «несподіва 
ність» появи хвилі протестів у Росії у 2011–2012 рр. і потребу в 
системному вивченні політичного протесту. 

Кандидатська робота 2013 р. (Москва)з соціології «Протест-
ний потенціал сучасної російської молоді» Н. Пушкарьової 
вважається державницькою в тому розумінні, що закликає 
державні органи «виробити механізми регулювання протестної 
поведінки», застерегти молодь від політичних маніпуляцій [21]. У 
роботі характеризується молодь як суб’єкт протестного руху. 
Авторка стверджує, що протестний потенціал таїть небезпеку для 
сучасного суспільства. Очевидно, що цим вона віддає дань 
політичній кон’юнктурі. Констатує, що молодь втратила орієнтири 
і набула нових якостей. Сучасний період називає – часом «втрати 
соціальної реальності», в якому молодь заглиблюється у віртуаль-
ну реальність. У роботі порушується проблема втрати реальності і 
віртуального простору існування. 

Авторка називає напрями, в межах яких досліджується 
політичний протест: біхевіористський; політичної стратифікації; 
особисто-психологічний, де протест розглядається як побічний 
ефект ідентичності з тією чи іншою групою; ризикологічний; 
колективної дії; екологічний. Дисертантка зазначає, що протестні-
сть може містити такі елементи, як,наприклад, соціалізацію тощо. 
Водночас констатує, що позитивні форми цього явища ще не 
вивчені.  

У низці робіт уже згадувалося про роль сучасних комунікацій. 
Це дань часу і технологій. Назвемо роботу, присвяченуонлайн-
комунікаціям, – це дисертація на здобуття вченого ступеня 
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кандидата соціологічних наук С. Докуки «Комунікація в соціаль-
них онлайн-мережах як фактор протестної мобілізації в Росії» 
(Москва,2014 р.)Ця тема не може залишатися осторонь. Онлайн-
мережі стали окремим середовищем (площиною, полем). У 
дисертації досліджується інструмент мобілізації, причини участі в 
соціальних мережах, учасники соціальних мереж. Це, безумовно, і 
є соціологічним, і політологічним надбанням [22]. 

На тлі повторюваності тези про роль держави в управлінні чи 
очолюванні, формуванні тощо, а насправді прямому контролі 
політичними протестами цілком логічною є робота А. Касовича 
«Технологічні аспекти управління політичним протестом у 
сучасній Росії», 2015 р. 

Російський дослідник в унісон з іншими говорить про наявну 
кризу, чого не можна почути в офіційних ЗМІ РФ. І цей факт сам 
по собі цікавий. Порушено питання про адекватність оцінок і 
аналізу політичного середовища. Поряд з тим в розглянутих 
роботах уникається можливість ідентифікації політичних лідерів 
чи політичних сил. 

Як приклад наявності протестів А. Касович називає виступи 
проти монетизації пільг 2005 р.; акції, спрямовані проти 
результатів виборів Державної Думи 2011 р.; з 2000 р. болісні для 
влади конфлікти на грунті між етнічних і соціальних супереч-
ностей. Порушує питання управління політичним протестом. 
Називає російського і американського соціолога П. Сорокіна 
першим, хто сформулював думку про врегулювання народного 
незадоволення, а К.Маркса– першим, хто вказав на необхідність 
організаційної структури для управління політичним протестом. У 
теорії управління політичним протестом говорить про музику в 
протесті; про субкультуру як важливий елемент організації 
протесту; місце Інтернету в управлінні протестом. 

Дисертант стверджує, що для «спонсора» політичного 
протесту головну роль відіграє його амбіція, а не вимоги мас, його 
організаційна функція. Доходить висновку, що «спонсор» на 
федеральному рівні програє центральній владі, а на регіональному 
рівні зможе чинити тиск, заявляючи про лояльність центральній 
владі. Ставить «спонсора» вище «лідера». Останнього бачить як 
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найманого працівника, а опозиційних лідерів – як шукачів 
резонансних конфліктів. Оцінює протест не як вияв незадово-
лення, а як наслідок застосування технологій [23]. Разом з тим, 
актуалізує важливу проблематику і щодо фінансування, і щодо 
управління політичним протестом, що не лежить на поверхні для 
дослідження – бракує емпіричного матеріалу з огляду на 
специфіку. Безумовно, можна міняти акценти в розумінні управлі-
ння протестом – це його подавленням, але є більш прогресивний 
напрям, а саме – комунікативний,здатність держапарату адекватно 
реагувати на вимоги протестувальників, а не застосовувати 
подавлення і розгін. Тенденційність цього автора полягає у тому, 
що він таки схиляється в контексті взаємодії влада – протест до 
того, що влада має подавити або скомпрометувати протест, а у разі 
нездатності – федеральні органи повинні застосовувати «спеціаль-
ні практики». 

У дисертаційній роботі А. Касович порушує питання про 
фінансування протестів, називає окремого суб’єкта – «спонсора» і 
констатує наявність такої моделі, коли «спонсор» залишається 
поза соціальним протестом, фінансує його, а найняті громадяни 
здійснюють протест. Безумовно, що така модель не виключається з 
політичної практики. Стосовно України, то часто в публіцистич-
ному полі зявляється критика стосовно протестних виступів, що, 
мовляв, це «гроші Америки» або «рука Москви». Проте модель 
фінансування протестів може бути набагато складнішою, і цей 
сегмент не вивчений вітчизняною наукою. 

Новаторською формою протесту для пострадянського середо-
вища є інтернет-простір. Там відбувається швидка комунікація, 
обговорення, демонстрація позиції. Настрої, виявлені в соціальних 
електронних мережах, можуть не «витікати на вулицю»; можуть 
бути і фейкові, але це неприменшує значення цього сегмента. 
З’являються роботи, які досліджують це питання. Наприклад, 
С. Докука в роботі на здобуття вченогоступеня кандидата 
соціологічних наук про «Комунікації в соціальних онлайн-
мережах як фактор протестної мобілізації в Росії» наводить 
приклад, що через онлайн-мережі в 2009 р. за дві години опозиція 
в Молдові організувала 15-тисячний мітинг, який призвів до зміни 
влади, розглядаються також протести в Ірані в 2009 р., «Арабська 
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весна» 2010 р. Такий рух спостерігався в Північній Африці, на 
Близькому Сході, США, Великобританії, Іспанії, Росії. Автор 
використовує термін «ТічНег революція». 

Дисертант виділяє три групи учасників протестів у РФ: 
«інтернет-скептики» – кожний сьомий учасник протесту; «активні 
інтернет-користувачі» – третина протестувальників; «помірковано 
активні інтернет-користувачі» – близько половини учасників 
протесту. І доходить висновку, що основна диференціація 
протестувальників –за місцем проживання і доходом, а не за 
віковою ознакою, як прийнято вважати [22]. За ознакою 
відношення (створення) контенту С.Докукарозрізняє такі групи: 
«споживачі контенту новин» – 40%; «активні користувачі» – 40%; 
«генератори контенту», «ті, хто підтримує сильні зв’язки», «ті, хто 
підтримує слабкі зв’язки» – по 7%. Ці категорії корелюються за 
віковоюознакою, але соціально-економічне становище також 
впливає на практику використання інтернет-мереж. 

В умовах швидкого обміну інформацією доцільними є 
онлайн-методи дослідження, тобто оперативного оброблення 
інформації (показників) на базі математичних методів: 
комп'ютерно-математичний (топологія мереж, алгоритми виявле-
ння їх), фізико-математичний (дослідження динамічних процесів) і 
прогностичний методи. 

Автор також використовує контент-аналіз тих питань, про що 
спілкується з користувачами. 

Важливо, щоб органи, які формують державну, регіональну чи 
місцеву політику, були навчені комунікувати і отримувати запити 
– і з цього середовища теж,щоб такі методи залишалися не тільки 
академічними, але були політичною практикою управління. 

Новим сегментом дослідження стають соціальні мережі. В 
дисертаційній роботі С. Ушкіна «Вплив віртуальних соціальних 
мереж на протестну активність у російському суспільстві» 
(Саранськ, 2015 р.) констатується, що віртуальні мережі стали 
новим соціальним інститутом. Автор розрізняє реальні соціальні 
мережі і віртуальні. Говорить про віртуальну протестну активність 
як нову форму громадських ініціатив. Виділяє два рівні 
формування протестної солідаризації –«інтенціоналістів» і 
«солідаристів», формує їх портрети. Демонструє соціологічний 
портрет «споживача» мереж. У контексті протестної активності 
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акцентує увагу на: 1. теорії розумного натовпу; 2. теорії мінімізації 
витрат; 3. теорії мереж і потоків; 4. теорії солідаризації і соціаль-
ного перфоменсу; 5. теорії слактивізму (ледача активність). Також 
розглядає шість теоретичних моделей, які пояснюють протестну 
активність: 1. колективної дії; 2. відносної депривації 3. раціональ-
ного вибору; 4. мобілізації ресурсів; 5. політичних можливостей; 6. 
нових соціальних рухів [24]. Дисертант, очевидно як даність часу, 
актуальність дослідження соціальних мереж підтверджує цитатою 
чинного президента В. Путіна. 

Інтернет-простір став новим соціальним середовищем. Він 
має свої групи, свою спільноту, культуру, правила організації і 
комунікації. Це новий суб’єкт, який уже довів свою впливовість на 
політичні процеси. Безумовно він потребує дослідження як 
даність. Соціальні мережі можуть використовуватися як 
продовження політичної системи, але можливий такий варіант, як 
автономний простір – паралельна реальність. Це питання потрібно 
досліджувати, адже держава, як політичне утворення, і політичний 
клас можуть відставати від сучасних технологій і запитів. 

У2016 р. у Ростові-на-Дону захистила дисертацію з соціології 
«Протестна активність населення: фактори, динаміка і потенціал в 
загальноросійському і регіональному вимірі» О. Люлька. Своєю 
роботою вона продовжує академічне дослідження теми. Авторка 
вважає, що цивілізованою метою є безконфліктне суспільство 
(якомога менше конфліктів і протиріч). Оцінює протести як вади. 
Стверджує, що задоволення усіх потреб не припинить протиріч, 
бажань і протестів, вони будуть іншими, з відмінними вимогами. 
Таке наше бачення. Усунути протиріччя і, ніби, уникнути протес-
тів можливо диктатурою – фізичним винищенням і репресіями. 
Але чи це є цивілізованою метою? 

Робота повторює, вже як класику,обґрунтування протестів – 
що це теорія колективної поведінки; мобілізації ресурсів; теорія 
депривації.Автор розглядає теоретичні підходи, такі як функціо-
налізм і теорія конфліктів,світ-системний і альтерглобалістський 
підходи. Російську школу характеризує як окрему групу (напрям) 
дослідження зарубіжних теорій і розкриття авторських концепцій 
(Д. Антипова та ін.). У дисертації розглядаються такі напрями, як: 
школа дослідження соціальних рухів (Д.Волкова та ін.);протест як 
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форма комунікації (Е.Іванова та ін.); протест як атрибут становле-
ння громадянського суспільства (Г.Алмонда та ін.);протест як 
характер поведінки (Г.Авциновата ін.), а також, протести, як 
фактор змін, форма політичної участі і активності (Е.Максимова, 
І. Савченко). Досліджуються нові форми протестних рухів і місце 
сучасних комунікацій у них (Е. Антюхова та ін.). Важлива група 
досліджень торкається методології і методики (Е. Агадулліної та 
ін.),порівняльноїпрактики та установки протестної активності в 
різних країнах (роботи Ю. Баскакова та ін.),також дослідження 
регіональних практик протестів (у роботах К. Антонова та ін.). В 
дисертації окремо виділяється ростовська соціологічна школа, яка 
розглядає емпіричні матеріали у регіонах Півдня Росії – автори 
Ю. Волков та ін. Таким чином, автор констатує наявність низки 
напрямів досліджень з соціології протестів і протестного руху, 
уникаючи при цьому «традиційного» формулювання, що ця тема 
недостатньо досліджена. 

Дисертантка відзначає парадоксальний тип громадянської 
культури в Росії, який полягає в тому, що високий рівень 
легітимності протестної активності тісно пов'язаний з низькою 
оцінкою її ефективності [25]. Констатує, що на сучасному етапі 
характерним є зниження оцінки ефективності протестів і 
формування негативного ставлення до них як деструктивної сили, 
дестабілізації в країні. 

О Люлька виділяє соціологічні індикатори потенціалу протестної 
активності: оціночний потенціал; декларований потенціал; проектний 
потенціал; реальний ретроспективний потенціал. 

Зазначає етапи трансформації протестної активності в Росії:  
 1989–1993 рр. –висока політизація і значимість 

протестної активності в легітимізації/делегітимізації конкуруючих 
політичних еліт;  

 1994–1999 рр. –деполітизація протесту і концентрація 
на соціально-економічній тематиці;  

 2000–2004 рр. –зниження протестного потенціалу на 
тлі консолідації політичних систем;  

 2005–2009 рр. –загострення протестної активності на 
тлі низки непопулярних реформ і світової економічної кризи;  
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 2010–2013 рр. – політизація і активізація протестних 
рухів у перспективі на політичну конкуренцію і прозорість виборів 
до органів влади. 

Не можемо обійти увагою момент пов’язаний з Україною, 
коли автор констатує, що криза в Україні і «возз’єднання» 
Автономної Республіки Крим з РФ сприяють консолідації 
російського суспільства. 

ВИСНОВКИ: В академічних колах РФ сформовані школи 
дослідження політичних протестів. У аналітичних роботах бачимо 
адекватні оцінки політичних практик з критикою, уникаючи 
персоналізації. Окрема увага приділяється молоді і молодіжним 
протестам, також можна говорити про новий напрям у протестно-
му русі – це дослідження онлайн-мереж. 
__________________________ 
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Світлана Брехаря  

 
 

УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС: ВІД ЕКОНОМІЧНОЇ 
РАЦІОНАЛЬНОСТІ ДО КОРПОРАТИВНО-СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
 

У статті йдеться про те, як події, що сталися в Україні 
після 2013 року, спонукали великий бізнес відкорегувати КСВ-
стратегії, а безліч малих та середніх підприємств - інтегрувати 
суспільно-відповідальні дії у власну модель життєдіяльності, 
допомагаючи армії чи вимушеним переселенцям. Автор перекона-
ний, що українські практики суспільної відповідальності бізнесу 
воєнних часів здатні збагатити платформу B4P (бізнес заради 
миру), що була започаткована в 2013 році в рамках Глобального 
договору ООН.  

Ключові слова: раціональна економіка, соціальна відповідаль-
ність бізнесу, середній клас. 

Brekharya Svitlana. Ukrainian business: from economic 
rationality to corporate social responsibility. The article deals with the 
events in Ukraine after 2013, which motivated a major business to 
change the strategy of corporate social responsibility, and small and 
medium-sized enterprises - to integrate socially responsible actions into 
their livelihoods. According to the author, the Ukrainian CSR practices 
of wartime can enrich the B4P platform (the platform was founded in 
2013 as part of the UN Global Compact). 

Key words: Economic rationality, of corporate social 
responsibility, B4P platform. 

 
У статті автор досліджує міграцію українського бізнесу від 

парадигми економічної раціональності (засобу прийняття рішень, 
що заснований на прагненні отримати найбільший економічний 
результат з мінімальними затратами необхідних ресурсів) до 
корпоративно-соціальної відповідальності (добровільного дотрима-
ння компаніями принципів і стандартів соціально відповідального 
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(корисного для суспільства і довколишнього середовища) ведення 
бізнесу на вищому, ніж встановлений законодавством, рівні).  

Основні завдання, окреслені в рамках дослідження: 
 проаналізувати становлення українського бізнесу, процес 

первинного накопичення капіталу і приватизації; 
 дослідити, які фактори стимулювали тяжіння українського 

бізнесу до КСВ; 
 описати етапи становлення КСВ в Україні, мотиви участі 

бізнесу у суспільно-відповідальних проектах на різних етапах; 
 дослідити сучасні суспільно-відповідальні дії бізнесу. 
Клас приватних підприємців в Україні почав формуватися ще 

в умовах Радянського Союзу, до здобуття країною незалежності. 
Під час перебудови - структурної трансформації планової еконо-
міки - в Радянському Союзі було ухвалено низку законів, які 
легалізували приватне підприємництво і дали можливість громадя-
нам відкрити власну справу. Перспективу створення власного 
бізнесу наші співвітчизники отримали завдяки прийнятому у 
листопаді 1986 року Закону «Про індивідуальну трудову діяль-
ність» та Закону «Про кооперацію в СРСР», який набув чинності в 
липні 1988. Ці закони стали стимулом для формування прошарку 
малого бізнесу. 

3 серпня 1990 Верховною Радою УРСР був ухвалений Закон 
«Про економічну самостійність УРСР», згідно з основними пункта-
ми якого народ України проголошувався власником національних 
багатств і національного прибутку, стверджувалося розмаїття і 
рівноправність форм власності та їх захист державою, децентралі-
зація власності і роздержавлення економіки, повна економічна 
самостійність і свобода підприємництва всіх юридичних і фізичних 
осіб у межах дії законів України, самостійність регулювання 
грошового обороту. Фактично, цей закон заклав основи економіч-
ного суверенітету України ще до моменту розпаду СРСР і здобуття 
Україною політичної незалежності. 

Дев'яності роки двадцятого століття стали періодом активного 
формування малого бізнесу - в країні з'явилося безліч дрібних 
компаній, наші співвітчизники створювали малі підприємства, що 
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займалися торгівлею чи надавали послуги. У перші роки незалеж-
ності малий бізнес в Україні розвивався найбільш інтенсивно.  

Період становлення стартового капіталу великих українських 
буржуа також припав на дев'яності роки. Вже до 1994 року в 
Україні з'являються перші великі корпорації, більшість з яких 
мають трейдерське коріння - багато представників великого 
капіталу в Україні заробили свої перші великі гроші на поставках 
газу. Першим схему «газ в обмін на товари» в Україні застосував 
Ігор Бакай, його концерн «Республіка» став єдиним імпортером газу 
в Україну в 1994 році - тільки «Республіка» мала контракт на 
поставку газу в Україну і ексклюзивні права на розрахунки з 
«Газпромом» за його транспортування. Як сказав Дмитро Фірташ в 
інтерв'ю російським «Ведомостям», квоту на постачання туркмен-
ського газу в Україну Ігор Бакай отримав від тодішнього Президен-
та Леоніда Кравчука [1]. Після приходу до влади Леоніда Кучми 
схема поставок газу в Україну змінюється: 26 грудня 1995 голова 
Держнафтогазпрому України Євген Довжок затвердив документ 
«Групування областей України для забезпечення їх природним 
газом у 1996 році» [2]. Згідно з умовами, прописаними в документі, 
трейдери ЄЕСУ, «Інтерпайп», «Інтергаз» та Itera Energy отримали 
ексклюзивне право поставляти газ в певні області України. При 
цьому найбільш кредитоспроможні області дісталися на той момент 
ЄЕСУ (компанію очолювала Юлія Тимошенко, відома як протеже 
Павла Лазаренка, який у той час обіймав посаду першого віце-
прем'єра) - Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Черкаська. У 
1997 році перерозподіліяючи області між трейдерами, зі списку 
постачальників газу в Україну викреслили компанію «Інтерпайп», 
але до того часу Віктор Пінчук, власник «Інтерпайпу», очолив раду 
директорів «Ітери», яка, як і раніше, фігурувала в переліку 
трейдерів. У документі «Про введення в дію групування регіонів 
України для забезпечення їх природним газом у 1997 році» серед 
газових трейдерів, як і в 1996, значаться ЄЕСУ, Ітера та Інтергаз. 

На постачаннях газу промисловим підприємствам накопичила 
свій первинний капітал і донецька компанія ІСД. У 1995 році між 
ІСД і ЄЕСУ було укладено угоду, згідно з якою ЄЕСУ продавала в 
Донецькій області газ через компанію-посередника, якою стала 



 
 

118 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 3(89)
 

ІСД. «Індустріальний союз Донбасу» отримував по $ 0,50 комісій-
них з кожної тисячі кубометрів і забезпечував розрахунки за газ: 
укладав з кінцевими споживачами - великими промисловими 
підприємствами - договори, які передбачали штрафні санкції в 
розмірі 0,75% за кожен день прострочення платежу або 273% 
річних. У 1996 році ІСД поставив 5,5 мильярдів кубометрів газу 
підприємствам Донецька [3]. 

Необхідною умовою для «першого мільйона» в Україні ставав 
патронат влади: трейдери повинні були робити ставку на адміні-
стративний ресурс - постачальники російського газу в Україну і 
посередники його продажу на території країни визначалися в 
кабінетах владної еліти. 

На етапі первинного накопичення капіталу головним принци-
пом бізнесу була економічна раціональність – спосіб прийняття 
рішень, що заснований на прагненні отримати найбільший еконо-
мічний результат з мінімальними затратами необхідних ресурсів. 
Саме в рамках цієї моделі в Україні проходила адресна привати-
зація, квітла корупція і хабарництво, відбувалося зрощення вели-
кого капіталу з владою. В результаті обрання цієї моделі (що ста-
ло, між іншим, і наслідком заплутаного держрегулювання еконо-
мічної діяльності) з перших моментів становлення українського 
бізнесу відбувалася його тінізація. У міжнародній практиці гранич-
ним значенням рівня тінізації економіки визнано 30% від ВВП. За 
оцінкою Міністерства економіки України рівень тінізації економіки 
у 2000 році досяг 47%, у 2014 становив 43%, а у 2015 - 40% [4]. 

Одним із перших економічних завдань у незалежній Україні 
стало перетворення відносин власності, для реалізації якого у серпні 
1991 року було створено Фонд Держмайна України, а в червні 
1992 року - затверджена перша Державна програма приватизації.  

В ідеалі приватизація мала б не лише змінити парадигму 
власності, а й стимулювати розвиток приватного капіталу та адап-
тацію країни до ринкової економіки. На практиці ж Україна 
зіткнулася з трьома факторами, що зумовили значною мірою 
подальший перебіг приватизаційних процесів: 

 з відсутністю кадрів (ідейних реформаторів), що були б 
здатні професійно провести економічну реформу відповідно до 
українських реалій;  
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 з радянською номенклатурою, яка усвідомлювала свій 
інтерес у процесі зміни відносин власності і готова була на цей 
процес впливати;  

 з низькою на той час громадянською зрілістю суспільства, 
яке переважно індиферентно ставилося до контролю за процесом 
переходу власності із державної в приватну .  

Одним із поширених на першому етапі приватизації став метод 
викупу підприємств і створення акціонерних товариств, контрольний 
пакет акцій яких нібито належав трудовому колективу. Саме це 
дозволяло адміністрації підприємств зберегти контроль над ними – як 
правило, на папері 51% акцій мав колектив, а насправді в дев’яти 
випадках із десяти левова частка їх належала певній групі осіб на чолі 
з директором [5] («Мотор-Січ», ММК ім.Ілліча). 

Методи тіньового лобіювання власних інтересів найбільш 
активно використовувалися бізнес-елітою в ході приватизаційного 
процесу після 2000-х – прикладом тому можуть бути закриті 
приватизаційні конкурси, умови яких виписувалися під конкретно-
го покупця («Криворіжсталь», «Укррудпром», «Запоріжсталь»). 
Так, наприклад, у 2001 році в ході приватизації «Запоріжсталі» 
серед умов допуску до аукціону була вимога поставок на комбінат 
у попередні роки 700 тисяч тонн залізної руди – цим вимогам 
відповідали тільки компанії, що були наближені на той момент до 
керівництва комбінату. Аналогічна ситуація спостерігалася і під час 
приватизації в 2004 році «Криворіжсталі» - додаткові умови 
конкурсу, що були прописані ФДІ, вимогали від потенційного 
покупця «Криворіжсталі» виробництва і реалізації українського 
коксу в обсязі не менше 1 мільйона тонн на рік протягом 3 останніх 
перед приватизацією років. Цій умові відповідав лише консорціум 
«Інвестиційно-металургійний союз», що був створений Пінчуком і 
Ахметовим незадовго до приватизації «Криворіжсталі». 

Активну участь в українській приватизації стратегічних об’єктів 
брав і російський капітал. 63,49% «Керчрибпрому» було придбано 
«Морською зіркою» (Росія); 25% «Гарантспецсервіс» опинилося у 
власності корпорації «Росзагмаш» (Росія) [6]; 30% акцій Миколаїв-
ського глиноземного було придбано «Українським алюмінієм», що 
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представляв інтереси «Русалу» [7], 76% «Луганськтепловозу» акцій 
було продано російському «Трансмашхолдингу» [8]. 

Стосовно участі широких верств населення в приватизації. У 
1995 році за результатами опитування фонду «Демократичні 
ініціативи» імені Ілька Кучеріва 28% українських громадян не 
знали, що робити з приватизаційним сертифікатом [9]. Як наслідок, 
більшість пересічних громадян продала свій приватизаційний 
сертифікат на чорному ринку, де ціна державних приватизаційних 
паперів не перевищувала десяти доларів США.  

«Не слід очікувати від неконтрольованої суспільством влади 
ефективності та чесності», - слова Олександра Пасхавера ознаме-
нували процес української приватизації, головними бенефіціарами 
якої врешті-решт стали три основні групи: «червоні директори», 
вітчизняне олігархічне лобі та російський капітал. Приватизаційні 
процеси та умови іх проведення дали поштовх до формування в 
Україні олігархічних груп, олігархічної моделі економіки та 
олігархічно-чиновницької моделі управління державою.  

Для великого олігархічного капіталу корупція стала засобом, 
що дає доступ до розподілу державного бюджету чи суспільної 
власності. Для середнього ж і малого бізнесу корупція переважно 
була непродуктивними витратами, що зменшували прибутки.  

Хабарництво і корупція з боку органів влади були однією з 
причин, що стримували розвиток малого і середнього бізнесу. Так, у 
2010 за даними IFC близько 46% опитаних підприємств 
підтвердили, що вдавалися до неофіційних шляхів вирішення 
питань із державними органами [10]. У 2016 році фіскальний тиск і 
корупція залишаються головними проблемами для сегмента МСБ – 
про це говорять і українські бізнесмени, і експерти [11]; [12]. До 
цього часу в рамках антикорупційної реформи вже створені 
Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна 
прокуратура, Національне агентство з питань запобігання корупції. 
Але ці органи покликані боротися з топ-корупціонерами – держав-
ними чиновниками вищого рангу, в той час як ніша боротьби з 
корупцією в середній ланці залишається відкритою. Антикорупцій-
ний ефект, відчутний для всіх сегментів бізнесу, здатна дати 
реформа Державної фіскальної служби, яку повинна реалізувати 
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Україна. У серпні 2015 року Міністерство фінансів оприлюднило 
план переформатування структури фіскальної служби, в якому 
передбачено два напрями: 

 затвердження нової структури центрального апарату ДФС, 
яка сформована згідно з рекомендаціями МВФ; 

 реформування кадрового складу ДФС, зокрема повне 
оновлення кадрового складу центрального апарату [13]. 

Зовнішні орієнтації бізнесу. Весь український бізнес – малий, 
середній та великий – був однією з найзацікавленіших сторін у 
питанні обрання зовнішньополітичного курсу країни. Кожна з 
існуючих до 2013 року альтернатив – Європейський чи Митний 
союз – мала певну привабливість для певних галузей, від вибору 
країни залежало не лише політичне, а й насамперед економічне 
майбутнє суспільства. Як демонструють результати соціологічного 
опитування Інституту економічних досліджень і політичних 
консультацій, до 2013 року всередині вітчизняного бізнесу 
відчувався чіткий розподіл: підприємства-експортери, торговельні 
партнери яких перебували на Заході, обирали західний напрям 
інтеграції, підприємства, які експортували свою продукцію до 
Росії – Митний союз. Однак, як відзначають автори дослідження, 
уже в 2013 році український бізнес змінив свою точку зору: думка 
бізнесменів перестала залежати від того, куди вони експортують 
свою продукцію. Український бізнес виявив прагнення до гармо-
нічних відносин і з Заходом, і зі Сходом, але за необхідності 
однозначного вибору тяжів до західних правил і стандартів [14].  

Якщо говорити про мотивацію великого капіталу, то для 
українських олігархів важливе значення під час вибору стратегії 
економічної інтеграції мали насамперед політичні ризики. У 
випадку з ЄС великий бізнес отримував би чіткі процедури 
врегулювання економічних суперечок та інституціональні гарантії 
як спосіб убезпечити свої капітали (згідно із Зоною вільної 
торгівлі Україна зобов’язуєтся узгодити значну частину свого 
торговельного законодавства з нормами, принципами і правилами 
ЄС). У випадку із вступом до Митного союзу, як показує досвід 
інших членів МС, існував високий ризик експансії російського 
капіталу. Так, віце-президент Незалежної асоціації підприємців 
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Республіки Казахстан Тимур Назханов в інтерв’ю польському 
інтернет-виданню “Оbserwator finansowy” звертає увагу на те, що в 
органах Митного союзу більшість голосів належить російській 
стороні. На практиці, за його словами, це означає, що голосування - 
формальна фікція. «Наші чиновники не можуть захищати інтереси 
вітчизняних підприємців. Ми увійшли до Митного Союзу абсолют-
но не підготовленими і зараз збираємо врожай цієї помилки. Багато 
наших підприємств, які, наприклад, займаються переробкою і 
виробництвом продуктів харчування, не можуть зайти на ринок 
Росії, тому що російська сторона використовує нетарифне регулю-
вання. Простіше кажучи, створює перешкоди на шляху казахських 
товарів. Ми фактично інвестуємо в російський автопром. А сировину, 
яку ми відправляємо до Росії й Білорусі сьогодні, ми постачали й 
раніше і без Митного союзу», - резюмує Тимур Назханов [15]. 

Представники великого капіталу висловлювали своє ставле-
ння до вибору зовнішньополітичного курсу як особисто, так і 
опосередковано, через своїх менеджерів або аналітичні структури 
– проєвропейську позицію виявляли і Пінчук, і Ахметов, і Фірташ, 
і Порошенко. Публічно проти ідеї євроінтеграції висловився 
голова правління «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв, який у 
вересні 2013 заявив, що підписання угоди з ЄС негативно вплине 
на високотехнологічні галузі країни. Богуслаєв був упевнений, що 
зі вступом до ЄС всі українські заводи стануть ремонтними (16).  

Рішення Віктора Януковича про непідписання Угоди про 
асоціацію з ЄС, що було сприйнято суспільством як повна зміна 
геополітичного курсу, стало одним із каталізаторів революції і 
подальшої зміни влади. Відмовившись від євроінтеграційного курсу, 
влада прийняла рішення, яке не залишило багатьом бізнесменам 
іншого вибору, крім участі у Євромайдані: непідписання Угоди про 
асоціацію фактично закривало для бізнесу перспективу прозорих 
практик державних закупівель, перспективу створення структури, що 
протидіяла б корупції, а також перспективу приведення українського 
законодавства до норм Європейського Союзу. Малий і середній 
бізнес став одним зі спонсорів і активних учасників Євромайдану 
практично з перших днів протесту. Так, згідно з дослідженням Фонду 
«Демократичні ініціативи» «Обличчя Євромайдану: соціальний 
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портрет учасників протесту», яке проводилося у період 7-8 грудня 
2013 року, 9,3% учасників Євромайдану становили підприємці, 8% - 
керівники підприємств [17]. Згідно із опитуванням Фонду за два 
місяці, 3 лютого кількість підприємців серед учасників протесту 
зросла майже удвічі - до 17% [18]. 

Подальші зовнішні орієнтири бізнесу були зумовлені анексією 
Криму, війною на Донбасі и початком роботи з 1 січня 2016 року 
Зони вільної торгівлі з ЄС. Якщо в 2013 році частка Росії в 
українському експорті становила 15%, то в 2016 році вона скоро-
тилася до 8,% (дані Мінекономрозвитку, підсумки за перші п’ять 
місяців 2016 року). При цьому частка Європи в українському 
експорті в 2016 році становила 40,1% [19].  

Економічні реалії, що стали наслідком політичних змін, 
мотивують бізнес формувати власні стратегії корпоративно-
суспільної відповідальності - традиції КСВ в Европейському 
Союзі давні і стійкі. І якщо раніше одним із головних аспектів 
КСВ була добровільність, то сьогодні європейські владні інститути 
у питаннях КСВ балансують між добровільністю і регулюванням. 
Так, в ЄС в 2015 році вступила в дію директива 2014/95/EU, яка 
зобов’язує всі держави-члени ЄС ввести в дію закони, нормативні 
акти та адміністративні положення, що містять вимогу до 
компаній включати у звітність екологічні аспекти діяльності, 
питання поваги прав людини, аспекти боротьби з корупцією і 
хабарництвом. Вимоги директиви стають обв’язковими почина-
ючи з 2017 року та стосуються великих компаній, що мають 
інтерес для суспільства і налічують більше 500 робітників [20].  

У двохтисячних корпоративно-соціальна відповідальність 
перетворюється на глобальную ініціативу, але єдине загально-
прийняте визначення корпоративної соціальної відповідальності 
відсутнє. Так, Зелена книга Європейського Союзу визначає КСВ 
як інтеграцію соціальних та екологічних аспектів у щоденну 
комерційну діяльність підприємств та в їхню взаємодію з зацікав-
леними сторонами на добровільній основі [21]. Філіп Котлер 
пояснює КСВ як зобов'язання бізнесу сприяти економічному 
розвиткові, працюючи з найманими працівниками їхніми родина-
ми, місцевою громадою та суспільством загалом з метою 
покращення якості життя [22]. Об’єднання корпорацій США, що 
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займається розвитком і просуванням концепції КСВ Business for 
Social Responsibility визначає корпоративну соціальну відповідаль-
ність як досягнення комерційного успіху шляхами, що базуються 
на етичних нормах і повазі до людей, співтовариств і навколиш-
нього середовища [23]. В стратегії ЄС щодо КСВ від 2011 року 
поняття корпоративно-соціальної відповідальності сформульовано 
як відповідальність підприємств за свій вплив на суспільство [24]. 
Олександр Пасхавер оперує поняттям соціально-відповідального 
бізнесу, саме його дефініція найбільш повна та визначає СВБ як 
добровільне дотримання компаніями принципів і стандартів 
соціально відповідального (корисного для суспільства і навколиш-
нього середовища) ведення бізнесу на вищому, ніж установлений 
законодавством, рівні [25].  

Виходячи на світову арену, українські підприємства мають 
орієнтуватися на міжнародні стандарти КСВ. У світовій практиці 
сьогодні існує декілька ініціатив, що визначають принципи та 
стандарти КСВ, при цьому необхідно підкреслити, що ці принципи 
і стандарти не є юридичними нормами регулювання поведінки 
бізнесу, а є лише етичними нормами, яких має дотримуватися 
бізнес на добровільних началах.  

Однією з перших таких ініціатив став Глобальний договір 
ООН, що був розпочатий Генеральним секретарем ООН Кофі 
Аннаном: на Всесвітньому економічному конгресі в 1999 році 
лідери бізнесу були запрошені приєднатися до глобальної ініціати-
ви з метою партнерства та підтримки принципів у сфері прав 
людини, стандартів праці, охорони навколишнього середовища, 
протидії корупції. Глобальний договір містить десять пунктів – 
орієнтирів діяльності бізнесу, які мають стати кодексом поведінки 
для всіх компаній, що приєднуються до ініціативи. Зокрема, серед 
пунктів зобов’язання бізнесу: протидіяти корупції, підтримувати і 
поважати захист прав людини, сприяти розвитку і розповсюдже-
нню екологічно безпечних технологій, виступати проти всіх форм 
примусової праці, дитячої праці, не допускати расової дискримі-
нації серед співробітників. Україна приєдналася до Глобального 
договору в 2006 році, а в 2007 ініціативу ООН підтримали 
85 українських компаній. Натомість уже в 2013 році Глобальний 
договір повідомив про виключення 4 українських компаній із лав 
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ініціативи. Причина – відмова компаній звітувати про прогрес про-
тягом двох років поспіль. Станом на 16 липня 2016 року від України 
зареєстровано 266 учасників Глобального договору ООН [26]. 

Прийнятий в 2010 році міжнародний стандарт ISO 26000 
розкриває сутність соціальної відповідальності, надає бізнесу 
рекомендації стосовно практик і принципів КСВ. Документ був 
розроблений за участю експертів з різних країн, серед яких були 
представники споживачів, робітників, держави, промисловості, 
недержавних організацій [27]. Українська сторона також брала 
участь у розробці цього міжнародного стандарту. 

Ще один документ, який містить стандарти КСВ – це «Керівні 
Принципи ОЕСР щодо транснаціональних компаній». Принципи 
ОЕСР - це зібрання стандартів з різних галузей, починаючи від 
прав людини, прав працівників та безпеки праці, питань доступу 
до інформації, оподаткування та охорони навколишнього середо-
вища. З метою поширення та забезпечення дотримання Принципів, 
держави, які підписали їх, створили Національні Контактні Пункти 
ОЕСР (НКП ОЕСР). Для підприємств, які розташовані на території 
однієї з держав, що підписала документ, його дотримання є 
обов’язковим, не зважаючи на місце ведення діяльності. У випадку 
порушення компанією Принципів, постраждалі особи мають право 
поскаржитися до НКП ОЕСР і очікувати на допомогу. Заяву 
можуть подавати професійні спілки, неурядові організації, органі-
зації споживачів або бізнес-партнери. 12 березня 2014 року Рада 
ОЕСР схвалила рішення щодо поглиблення співпраці з Україною, 
а 7 жовтня 2014 року у штаб-квартирі ОЕСР у Парижі було 
підписано Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України 
та ОЕСР щодо поглиблення співробітництва. Після приєднання 
України до Декларації ОЕСР щодо принципів міжнародного 
інвестування та діяльності транснаціональних компаній Націо-
нальний Контактний Пункт з’явиться і в Україні [28].  

На базі теоретичних моделей, що були створені міжнарод-
ними командами спеціалістів, Євросоюз формулює і послідовно 
втілює стратегію збільшення внеску бізнесу в соціальний прогрес і 
захист довколишнього середовища. В липні 2001 року Європей-
ська комісія опублікувала Зелену книгу про корпоративно соціаль-
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ну відповідальність. У квітні 2003 р. Європейський парламент 
схвалив в Резолюцію щодо корпоративної соціальної відповідаль-
ності. А в 2011 була прийнята оновлена стратегія Європейського 
Союзу щодо КСВ, яка запрошує уряди всіх країн членів ЄС до 
розробки національних політик щодо КСВ, та закликає використо-
вувати по відношенню до компаній мікс добровільності та 
регуляції в сфері КСВ. При цьому одним із головних принципів 
оновленої стратегії проголошено публічну звітність компаній, які 
мають розкривати соціальні і екологічні показники діяльності. 
Серед міжнародних норм і стандартів, що перераховані в стратегії 
ЄС щодо КСВ – і Глобальний договір ООН, і ISO 26000, і Керівні 
Принципи ОЕСР щодо транснаціональних компаній [29].  

Стратегія запрошує уряди всіх країн членів ЄС до розробки 
національних політик по КСВ, як наслідок - насьогодні майже всі 
країни члени ЄС мають національні урядові політики щодо КСВ. 
Перші кроки України на шляху до створення національної 
стратегії КСВ сталися в 2013 році, коли в червні 2013 року Указом 
Президента затверджуються плани щодо розроблення стратегії 
сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу. Над 
стратегією починає працювати робоча группа при Координаційній 
раді сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. Її 
робота припиняється майже на три роки у зв’язку з ситуацією в 
країні (анексія Крима, військові дії на Донбасі) та відновлюється у 
лютому 2016 року. Група функціонує у статусі ініціативної в 
рамках відкритої до приєднання громадянської платформи [30].  

Перші кроки на шляху українського бізнесу до КСВ – це етап 
корпоративної філантропії, коли українські ФПГ створюють благо-
дійні фонди олігархів, які є власниками цих ФПГ. На рішення 
українських капіталістів рухатися в напрямку КСВ в той період 
вплинуло декілька факторів:  

 негативний імідж, що став результатом первинного нако-
пичення капіталу; приватизації деяких об’єктів, умови продажу 
яких були дискримінаційними (виписаними під певних покупців);  

 необхідність подолання негативного сприйняття грома-
дянами ролі великого капіталу в суспільних процесах, необхід-
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ність легітимації великого капіталу серед громадян країни, захист 
приватизованих активів від реприватизації; 

 необхідність виходу ФПГ на західні ринки, залучення 
іноземних інвестицій; 

 трансформація соціальних інвестицій у політичний капітал, 
що міг би бути використаний у період виборів; 

 розуміння того, що успіх бізнесу залежить не лише від 
фінансових показників і взаємовідносин з владою, а й від 
взаємовідносин компанії із суспільством. 

До найгучніших проектів цього напряму слід віднести фонди 
Пінчука та Ахметова. Одним з найбільш яскравих наочних прикла-
дів, коли соціальна відповідальність великого бізнесу трансформу-
валася в політичний капітал, стала діяльність Маріупольського 
металургійного комбінату («ММК ім. Ілліча»), головою правління 
якого з 1997 по 2010 був Володимир Бойко (з 2010 по 2012 Бойко 
був гендиректором меткомбінату). «Місто одного бренда» - так мас-
медіа на той час називали Маріуполь, в якому комбінат і його 
підприємства, очолювані володимиром Бойко, були основним міс-
цем зайнятості населення. Комбінат надавав жителям міста не 
тільки робочі місця, але і реалізував безліч соціальних програм 
щодо підтримки пенсіонерів, ветеранів праці, підвищення кваліфі-
кації та оздоровленню персоналу, фінансував програму з розвитку 
транспортної інфраструктури міста. За рахунок засобів комбінату в 
місті вводилися в експлуатацію об'єкти соціально-культурного і 
побутового призначення. Подібні дії забезпечили керівнику 
комбінату Володимиру Бойку високий ступінь довіри як серед 
співробітників комбінату, так і всього міського населення. Доказом 
тому можуть служити результати голосування двох територіально-
виборчих округів, на які був поділений Маріуполь в 2007 році. Так, 
на позачергових виборах у Верховну Раду у 2007 році (як відомо, на 
ці вибори Володимир Бойко йшов у списку СПУ), у 48-му окрузі - 
Іллічівський район Маріуполя - лідером симпатій виборців стала 
СПУ з результатом 50,02% від загальної кількості тих, хто 
голосував. В 49-му окрузі – Орджонікідзевський район Маріуполя - 
СПУ поступилася першістю Партії регіонів, посівши друге місце з 
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результатом 37, 81%. В інших регіонах країни середній показник 
партії становив шосте місце в рейтингу [31]. 

За часів президентства Віктора Ющенка, влада зосере-
джується на політичних питаннях, а публічний діалог між владою 
та бізнесом залишається формальним. У бюджеті 2006 року на 
реалізацію програми розвитку національного підприємництва було 
передбачено 1,8 мільйона гривень, аналогічна цифра фігурувала і в 
бюджеті на 2007 рік. У 2008 році ця цифра склала 2 мільйони 
гривень, а в 2009 - 400 тисяч гривень. Увага влади зосереджується 
на проблемах великого капіталу. 

Так, ставши президентом, Віктор Ющенко запроваджує прак-
тику проведення зустрічей з представниками великого бізнесу. В 
липні 2007 року за ініціатівою Віктора Ющенка був підписаний 
Меморандум між президентом і представниками великого бізнесу 
[32]. Зокрема, в документі йдеться про загальну Відповідальність 
представників великого бізнесу й президента за розвиток еконо-
міки, соціальну стабільність и підвищення добробуту громадян. 
Сприяти досягненню цієї мети, на думку авторів документу, 
повинна співпраця президента й великого бізнесу при формуванні 
і реалізації економічної політики, збільшенні внутрішніх інвести-
цій в економіку Україні. 

Юлія Тимошенко, ставши прем'єром удруге, також висловлю-
ється за безпосередню участь бізнесменів у розробці законопроек-
тів, запропонувавши направляти до Верховної Ради законопроекти, 
де знайдений компроміс між бізнес-інтересами та інтересами 
суспільства. Дещо пізніше - 23 квітня 2008 року - за ініціатівою 
Кабміну створюється Національна стратегічна Асамблея при 
Уряді, що покликана консолідувати діяльність суспільства, пред-
ставників бізнесу, Кабміну та органів виконавчої влади для форму-
вання и реалізації довгострокової стратегії розвітку України, 
підвіщення конкурентоспроможності національної економіки на 
принципах соціального партнерства, відвертості и прозорості. 

Проте, незважаючи на заявлені владою наміри публічно 
співпрацювати з великим бізнесом у різних площинах, у тому 
числі й економічній та законодавчій, єдиною точкою спільних 
публічних зусиль влади і бізнесу на той час є соціальні проекти, в 
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рамках яких представники крупного капіталу виступають як 
меценати. Інші заявлені представниками влади аспекти залиша-
ються на рівні політичної риторики. Разом з тим, співпраця влади 
й бізнесу в соціальній сфері за часів Ющенка, коли влада 
акцентувала увагу на проблемних моментах суспільства, а капітал 
як спонсор брався за їх рішення, викликають питання з приводу 
відвертості й прозорості взаємостосунків влади и бизнеса. Так, за 
словами радника голови наглядової ради фундації Андрія Мірош-
ніченка, після того, як дружина президента Катерина Ющенко 
очолила фундацію «Україна 3000», об'єми пожертвувань на його 
проекти зросли у багато разів. Тоді як фінансування фундації 
«Україна - дітям» Людмила Кучма з 2005 по 2007 роки 
скоротилося на 70% [33]. Як відомо, до фонду «Україна 3000» 
регулярно перераховували кошти і Ахметов, й Пінчук, й Костян-
тин Жеваго. Один з дослідників взаємостосунків влади і бізнесу 
Сергій Телешун також акцентує увагу на тому, що, влада і бізнес, 
виводячи в площину публічності співпрацю на соціальній ниві, 
домовленості про правила політичної і економічної гри залишають 
у тіні. «На політичних тусовках чи то в Києві, чи то в Батурині, чи 
то в Давосі присутні одні й ті ж особи. Вони дозволяють політич-
ним суб`єктам (ключовим політичним акторам, партіям тощо) 
організаційно й медійно реалізовувати соціально-політичні проекти, 
водночас домовляючись про «ціну гарантій і правила гри», - 
зазначає Сергій Телешун [34]. 

За етапом корпоративної філантропії, що була характерна для 
України початку нульових, настає період, коли підприємства 
починають інтегрувати соціальну відповідальність у корпоративні 
стратегії, КСВ стає новим напрямком діяльності і в країні 
з'являються перші фахівці з корпоративно-соціальної відповідаль-
ності - КСВ стає професійною сферою. У 2008 році вперше в 
Україні дві компанії - банк «Надра» і ДТЕК – публікують соціаль-
ний звіт, розроблений за стандартами GRI (Глобальної ініціативи 
зі звітності). Подібні нефінансові соціальні звіти розкривають дані, 
важливі для інвестиційних рішень, дають можливість місцевим 
громадам відстежити внесок компанії в економічний і соціальний 
розвиток регіону, а громадським організаціям - проконтролювати 
виконання компанією взятих на себе зобов'язань. 
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Результати дослідження Центру «Розвиток КСВ» у 2010 році 
зафіксували значні зміни у ставленні українських компаній щодо 
розуміння необхідності брати активну участь у вирішенні соціаль-
них та екологічних проблем, а не покладатися тільки на державу. 
У 2010 році частка тих представників бізнесу, хто вважав, що 
бізнес повинен брати активну участь у розв’язанні соціальних та 
екологічних проблем суспільства і житті громади становила 68,1% 
(у 2005 році – 32,7%). А частка тих, хто впевнений, що бізнес 
повинен тільки забезпечувати прибуток власникам та платити 
податки становила 49,1%. Половина українських підприємств у 
2010 році вважала, що практики КСВ повинні впроваджуватися 
кожною компанією [35].  

Наприкінці 2000-х відбувається відокремлення благодійності 
від КСВ: особисті благодійні фонди олігархів стають самостій-
ними суб’єктами, що функціонують окремо від активів олігархів, а 
активи починають працювати за власною програмою КСВ, яка 
поступово стає частиною стратегічного менеджменту. Саме в цей 
період бізнес вперше звертається до практик по збереженню 
навколишнього середовища: проводиться перший український 
бізнес-самміт з питань зміни клімата, в портфоліо українських 
компаній з’являються КСВ-кейси по охороні довкілля («Тетра 
ПАК», «Прикарпаттяобленерго», «Астарта», ДТЭК, «Галнафто-
газ», «Київстар» та інші). На цьому ж етапі одним із напрямків 
КСВ стають освітні програми. «Київстар» зосереджується на 
проекті допомоги дітям з обмеженими можливостями: компанія у 
2010 році обладнала мультимедійні класи у восьми інтернатах для 
дітей, які не бачать. За допомогою комп'ютерної техніки, спеціаль-
ного програмного забезпечення, доступу в інтернет і безкоштовно-
го трафіку діти дістали нові можливості для розвитку і освіти [36].  

Розрив між якістю освіти та вимогами роботодавців спричинив 
появу двох освітніх проектів, які реалізовувалися за підтримки 
Міносвіти.  

Перший з них – Міжкорпоративний університет, що стартував 
у 2009 році. Українські компанії та провідні виші («МТС Україна», 
«МЕТРО Кеш енд Керрі Україна», «Київська Інвестиційна Група», 
Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Національ-
ний технічний університет України «Київський політехнічний 
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інститут», Національний університет «Києво-Могилянська акаде-
мія») об’єднали зусилля в проекті Міжкорпоративний університет. 
Ця програма стала першим в Україні партнерським проектом у 
галузі освіти, який передбачав інтеграцію практичних знань і 
досвіду компаній у процес підготовки майбутніх фахівців. 
Студенти, що здобували освіту в стінах університету, надбали 
саме тих навичок та знань, які затребувані в бізнес-практиках.  

Другий проект – «паспорт професії», що був започаткований 
СКМ в 2011 році. Компанія ініціювала проект з розробки сучасних 
професійних стандартів, які мають на меті допомогти скоротити 
дісбаланс на ринку праці між попитом і пропозицією фахівців. В 
профстандартах чітко прописано, що повинен знати і вміти 
фахівець, щоб відповідати сучаним вимогам ринку.  

Разом з тим, дослідження мотивації компаній щодо КСВ 
демонструють, що в дореволюційний період бізнес переважно 
керується інструментальними мотивами – мотивами, що відпові-
дають будь-якому типу корисності. 92% опитаних представників 
компаній (серед них і міжнародні і українські компанії) у 2013 році 
були мотивовані щонайменше одним інструментальним мотивом. 

Серед відповідей щодо причин рішення щодо КСВ в той 
період фігурували такі:  

 «у Давосі, коли збираються компанії, це хороший тон, 
свого роду візитна картка (квиток) в іншу лігу, і як деякі можуть 
сказати - у вищу лігу»; 

 «я вірю, що КСВ допоможе нам отримати ще більшу 
кількість клієнтів»; 

 «нам потрібен доступ на міжнародні ринки капіталів»; 
 «причина, яка обумовлює КСВ, я думаю, складається з 

двох частин, основний фокус - на конкурентній перевазі»; 
 «все що зроблено за всіма аспектами КСВ приносить 

компанії прибуток» [37]. 
Події з кінця 2013 – Революція Гідності, анексія Росією 

Криму, утворення самопроголошених ЛНР і ДНР, гібридна війна – 
не лише згуртували суспільство, дестабілізували економіку країни, 
а й суттєво змінили напрям соціальних проектів значної частини 
бізнесу. Одним із мотивів суспільної відповідальності українських 
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бізнесменів стає громадянська відповідальність. Зовнішні обстави-
ни відкорегували спрямування благодійних бюджетів великого 
бізнесу, а для малого і середнього – стали мотивом, який спонукав 
багато підприємств вперше приєднатися до суспільно корисних 
дій. Український бізнес бере найактивнішу участь у волонтерсь-
кому русі, поєднавши свої дії з волонтерськими організаціями, а 
також реалізує безліч власних проектів, допомогаючи армії чи 
вимушеним переселенцям. Сьогодні українські компанії зберіга-
ють робочі місця за мобілізованими співробітниками, придбають 
необхідне військове спорядження; організовують переїзд та 
частково компенсують вартість житла співробітникам, що опини-
лися на території конфлікту; відтворюють інфраструктуру та 
соціальні об’єкти в регіонах, що постраждали від військових дій. 

Допомога армії стала напрямком діяльності «Концерна 
Галнафтогаз», «Приватбанку», «Aroma», «Rito», «Оболоні», «Фар-
мак», «Здоров’я», «Нової Пошти» та багатьох інших. Серед кейсів 
цього періоду – допомога армії власною продукцією, перерахування 
власного заробітку чи відсотка від продажу, участь у зборі коштів.  

Ініціативи компаній були найрізноманітнішими:  
 одна із ініціатив «ПриватБанку» - спільний проект з опера-

тором мобільного зв'язку PEOPLEnet. Компанії запросили українців 
приєднатися до благодійної ініціативи та передати непотрібні CDMA 
телефони українським воїнам в зоні АТО: телефони приймалися в 
будь-якому з відділень «Приватбанку» по всій Україні, PEOPLEnet 
встановлював на такі апарати безкоштовний зв'язок всередині своєї 
мережі і відправляв українським воїнам в зону АТО; 

 «Нова пошта» організувала соціальну ініціативу «Гума-
нітарна пошта України», яка дає можливість волонтерським орга-
нізаціям та ініціативним групам відправляти і отримувати гума-
нітарні вантажі безкоштовно в будь-якому відділенні компанії по 
всій Україні. У програмі беруть участь волонтерські організації та 
ініціативні групи, які систематично на постійній основі займають-
ся збором і доставкою різної гуманітарної допомоги: солдатам 
Української армії, які проходять службу в зоні АТО, пораненим 
солдатам української армії по всій країні, жителям постраждалих 
регіонів, вимушеним переселенцям зі Сходу України;  
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 сервіс виклику таксі Uklon проводить акції «Військове 
таксі», мета яких - збір коштів на авто для української армії. У дні 
акцій сервіс перераховує всю вартість поїздки на купівлю авто 
військовослужбовцям; 

 PricewaterhouseCoopers розроблено та впроваджується 
система корпоративного управління державними підприємствами 
Міністерства, яка сьогодні дозволяє впроваджувати ефективний 
контроль та сталий розвиток підприємств МО України.  

Висновки: період становлення українського бізнесу, первин-
ного накопичення капіталу та приватизації характеризувався 
прагненням бізнесу отримати найбільший економічний результат з 
мінімальними затратами необхідних ресурсів. На цьому етапі 
головним принципом бізнесу була економічна раціональність. У 
рамках цієї моделі в Україні проходила адресна приватизація, 
квітла корупція і хабарництво, відбувалося зрощення великого 
капіталу з владою. Лише на початку нульових український бізнес 
уперше звертається до корпоративної філантропії. На цьому етапі 
на рішення українських капіталістів рухатися в напрямі суспільно 
відповідальних дій вплинули інструментальні мотиви - мотиви, що 
відповідають будь-якому типу корисності: необхідність виходу на 
західні фінансові ринки для залучення інвестицій, трансформація 
соціальних інвестицій у політичний капітал, що міг би бути 
використаний в період виборів, отримання преференцій, 
необхідність легітимації великого капіталу, захист приватизованих 
активів від реприватизації. Подальше тяжіння до європейських 
ринків спонукало український бізнес залучати до своєї діяльності 
практики КСВ. А початок роботи з 1 січня 2016 року Зони вільної 
торгівлі з ЄС мотивує бізнес формувати власні стратегії 
корпоративно-суспільної відповідальності - традиції КСВ в 
Европейському Союзі давні і стійки.  

Події, що сталися в Україні після 2013 року, спонукали 
великий бізнес відкорегувати КСВ-стратегії, а безліч малих та 
середніх підприємств - інтегрувати суспільно відповідальні дії у 
власну модель життєдіяльності, допомагаючи армії чи вимушеним 
переселенцям. Серед найбільш затребуваних орієнтирів КСВ 
сучасного періоду слід назвати такі: 
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 трудові практики (релокація співробітників та їх сімей на 
безпечні території, збереження робочого місця за мобілізованими 
співробітниками, збір коштів для придбання необхідного військо-
вого спорядження для мобілізованих, допомога пораненим співро-
бітникам, сім’ям загиблих, організація заходів, спрямованих на 
боротьбу із психологічними кризами); 

 інвестиції у території присутності компаній (відновлення 
інфраструктури звільнених населених пунктів, гуманітарна допо-
мога цивільному населенню, освітні проекти для дітей, допомога 
вимушеним переселенцям, допомога сім’ям загиблих, психоло-
гічна реабілітація військових); 

 інвестиції у обороноздатність країни (допомога армії, 
інформаційна робота); 

 інтелектуальні інвестиції в ході реформування країни 
(консультування органів влади, надання органам влади результатів 
власних досліджень). 

Українські практики суспільної відповідальності бізнесу воєн-
них часів здатні збагатити платформу B4P (бізнес заради миру), 
що була започаткована в 2013 році в рамках Глобального договору 
ООН. B4P – це форум, площадка, де компанії можуть здобувати 
знання, проводити обговорення, обмінюватися інформацією сто-
совно дій бізнесу в регіонах, що постраждали від конфліктів.  

Необхідно акцентувати, що соціально відповідальні дії 
поєднуються в Україні із соціальною безвідповідальністю - квітне 
корупція і хабарництво. Завдання держави у площині взаємовідно-
син із бізнесом на сьогодні – не лише формування національної 
стратегії КСВ, створення сприятливих умов для соціально-відпові-
дального бізнесу, організація діалогу і партнерства між всіма 
сторонами, що зацікавлені в реалізації КСВ-стандартів, а й ство-
рення антикорупційного законодавста. Державні органи мають 
фокусувати увагу на впровадженні в Україні КСВ практик: розви-
ток КСВ, з одного боку, є умовою інтеграції України в економіч-
ний та соціальний простір Европи, а з іншого – фактором, що 
впливає на рівень конкуренто спроможності країни. 
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ГІБРИДНІ ЦІННОСТІ ЯК ЧИННИК, ЩО ГАЛЬМУЄ 
МОДЕРНІЗАЦІЮ УКРАЇНИ 

 
На тлі загального зростання загроз демократичному світу з 

боку агресивного модерного авторитаризму Україна демонструє 
невелику динаміку в рейтингу демократії транзитних країн від 
Freedom House. Втім, реформийдутьповільно, корупцію не зменшено, 
а головними рушійними силами модернізації залишаються втомлене 
громадянське суспільство та незалежні медіа. Чому український 
прогрес повільний? Наша відповідь: гібрідний режим, породжений 
гібрідними цінностями, які гальмують рух країни вперед 

Ключові слова: гібридний режим, гібридні цінності, сучасний 
авторитаризм, транзитні країни, Україна, Росія 

NataliaKononenko. Hybrid valuesor why Ukraine can’t fight 
corruption. The world is under going attack by authoritarianism. 
Ukraine shows a slight trend in transit countries democracy rating 
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from Freedom House. Bu treforms are slow, corruptionis not reduced, 
and the main driving force sofmodernization are tired hromadenske 
society and independent media. Why Ukrainian progress is slow? Our 
answer: hibridnyy mode generated hibridnymy values that hinder the 
country's movement for ward 

Keywords: hybrid values, modern aut horitarianism, transit 
countries, Ukraine 

 
В сучасному світі боротьба між західними ліберальними 

демократіями та гнучким, оновленим авторитаризмом є мейн-
стрімним політичним процесом, На жаль, Україна, на тлі решти 
постсоціалістичних країн ЦСЄ, продовжує демонструвати неви-
сокі темпи модернізаційного транзиту. Політичний режим України 
все ще класифікується як «гібридний» (в сенсі – нестабільний, 
такий, що позбавлений впевнених демократичних інститутів та 
тривалих демократичних практик). Головними ризиками для такої 
України в умовах сучасної політичної турбулентності в світі 
залишається дестабілізація, делібералізація та дедемократизація. 
Отже, регресний рух все ще є цілком ймовірною перспективою для 
України через бідність населення, збережений вплив олігархату, не 
монолітну еліту, корупцію, популізм, слабкість політичних інсти-
тутів і відсутність безперервних тривалих демократичних практик. 
Втім, на думку автора, є ще, як мінімум, одна дуже важлива 
причина, що обумовлює низький темп українського транзиту – це 
регресні цінності більшості українців. Йдеться про фрагменто-
зовані та, переважно, все ще патернальні цінності українців. На 
рівні життєвих орієнтацій та практик пишуть про цю «фрагменто-
зованність» в Національній доповіді політологи ІПіЕНД 
ім. І. Кураса НАН України. «Цивілізаційний вибір українців 
пов’язаний з налаштованістю на ринкову економіку з акцентом на 
цінностях свободи, права та індивідуальної самореалізації. 
Водночас, поки що залишається неясним, наскільки ці орієнтації 
стають реальними регуляторами поведінки», - небезпідставно 
цікавляться науковці. [1] Так, згідно із опитуванням, проведеним 
Інститутом Горшеніна в квітні-травні 2017р., у свідомості 
українців значно домінують цінності особистого благополуччя, 
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такі як: здоров’я, успіх, достаток, щаслива сім`я, відсутність 
стресів, рідше – інтелектуальний і особистісний розвиток. На 
другому місці опинилися пов’язані із ними цінності 
патерналістського спрямування: якісні та безкоштовні освіта і 
медицина, достойні пенсії, соціальні виплати, забезпеченість 
робочими місцями, співмірні отримуваним доходам ціни, 
стабільність. І в останню чергу учасники опитування згадують 
цінності, які регулюють співжиття у суспільстві, умовно 
«європейські цінності»: верховенство права, демократія, свобода 
слова, чесність/прозорість, прагнення надати рівні можливості 
усім громадянам тощо [2].Крім того, важливо усвідомлювати, що 
ціннісна модель українців за великою кількістю показників усе ще 
дуже наближена до ціннісної матриці росіян, що робить нас не 
лише лояльними до корупції (це лише одна з характеристик 
регресної патернальної ціннісної парадигми), а й дозволяє 
Російській Федерації здійснювати вплив на Україну через інстру-
менти гібридної війни. Як правило, відповідальність за успішний 
транзит несуть еліти. Специфіка українського «кейсу» полягає в 
тому, що вітчизняна еліта (і протоеліти також) не демонструє 
домінування цінностей розвитку над цінностями самозахисту, що 
ставить під сумнів її здатність очолити ціннісну революцію україн-
ців та пришвидшити транзит. Провайдерами ціннісної революції (і 
носіями тези про недопустимість толерування корупції у тому 
числі), на думку автора, можуть стати активні українці (громадян-
ське суспільство), незалежні медіа та неолігархічний бізнес.  

У роботі над текстом статті автор аналізує новітні дослі-
дження Freedom House «Зламати демократію» (про сутність та 
небезпеку сучасного авторитаризму) та «Транзитні нації 2017: 
небезпечні обіцянки популістів» (виведення індексу демократії для 
постсоціалістичних країн та аналіз на предмет прозорості, 
ліберальності та відповідності успішним демократичним практи-
кам громадянського суспільства, медіа, електорального процесу, 
центрального та місцевого управління, незалежності судової 
системи та рівня корупції). Окрім аналітичних доповідей амери-
канського tnink tank, автор статті проаналізував монографії науков-
ців Мігеля Басанеза, Рональда Інглхарта та Християна Вельцеля, 
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які спеціалізуються на дослідженні цінностей та є адептами 
ціннісного підходу до швидкості та якості транзиту. Для дослідже-
ння сучасних ціннісних моделей українців, росіян та європейців 
автор статті проаналізував кількісні та якісні дослідження The 
World Values Survey, The European Social Survey, українських та 
російських дослідницьких інституцій, що займаються,в тому числі 
і вивченням цінностей. Крім того, автор був ініціатором, розробни-
ком методології та імплементатором дослідження «Сучасний 
політичний клас України: європейські цінності та публічна 
лексика», в межах якого тестувалася гіпотеза про ціннісну 
дуальність української політичної еліти та її нездатність – через 
це – бути провайдером ціннісної революції в Україні. 

«Демократія в облозі» 
У новітньому дослідженні Арчі Пуддінгтона «Зламати демо-

кратію», яке видав Freedom House в червні 2017 р., чітко 
зафіксовано, що протягом 2006-2016 рр. демократія переживала 
«час занепаду»: 105 країн показали погіршення індикаторів 
(політичні права, громадянські свободи та рейтинг свободи), якими 
цей інститут вимірює рівень демократії, і лише 61 країна показала в 
деякій мірі поліпшення цих факторів. [2] Пуддінгтон наголошує на 
тому, що «демократія в облозі», не зважаючи на те, що час 
класичних авторитарних режимів із монопольним контролем над 
політичним життям, однопартійною політичною системою, монопо-
лією держави в медіа, існуванням цензури, прямим правлінням 
виконавчої влади (або через військових, або через мінімізацію ролі 
парламенту) та інститутами громадянського суспільства, які були 
структуровані як придаток правлячої партії чи держави, йде в 
минуле. Що є підставою для такого тривожного висновку?  

По-перше, дослідження Freedom House, що базуються на 
якісних, кількісних дослідженнях, використанні технологій 
BigData аналізу, які проводилися у більш ніж 170 країнах світу 
протягом 2007-2016 рр., свідчать про загальний регрес таких 
базових характеристик демократії, як свобода на самовираження, 
верховенство права, вільні об’єднання та збори громадян, 
персональні індивідуальні свободи (Див. діаграма №1).  
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Діаграма № 1 
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думців, підвищеним інтересом до матеріальних аспектів життя, 
вірою в могутність науки і техніки, ігноруванням природо-
охоронної проблематики, готовністю підтримувати авторитарні 
режими. Суспільства, що висувають на перший план цінності 
"самовираження", з усіх перерахованих позицій дотримуються 
протилежних поглядів. [4]. Так от, Р. Інглхарт та Х. Вельцель 
переконані, що цінності "самовираження" формуються, коли 
соціально-економічний розвиток призводить до ослаблення мате-
ріальних і соціальних обмежень свободи вибору, породжуючи у 
людей суб'єктивне відчуття життєвої захищеності. Це може 
статися, вважають дослідники, в умовах як демократичної, так і 
авторитарної інституційної системи: головне, щоб країна 
досягла високого рівня економічного розвитку, наголошують 
науковці. Посилення акценту на самовираженні - не наслідок 
наявності демократії; навпаки, воно може проявитися і при 
демократичних, і при авторитарних інститутах, і коли це відбува-
ється, маси починають вимагати демократизації [5].Втім, кейс 
сучасного Китаю не підтверджує концепти, які стверджують, що 
цінності «самовираження», які формуються в розвинутих 
економічно, але авторитарних суспільствах, практично зумовлю-
ють (роблять незворотним) розвиток демократії. Так, американ-
ський оглядач The New York Times Томас Фрідман, тричі лауреат 
Пулітцерівської премії, наголошує, що Китай не просто зростає, 
він став сильнішим, зрівнявся з США в багатьох сферах (безготів-
кове суспільство, on-line сервіси, збір персональних даних, новітні 
технології в окремих галузях та інші сфери) і надалі захищає свої 
компанії від іноземної конкуренції. [6] Але позитивна економічна 
динаміка не стала підставою для політичної лібералізації Китаю - 
держава стає все більш агресивною у придушенні політичного 
інакомислення та інформації, яка ставить під сумнів лідерство 
комуністичної партії.  

По-третє, Росія, хоч і поступається Китаю за розмірами 
економіки та кількістю населення, перетворилася в лідера 
сучасних авторитарних інновацій. За часів Путіна в Російській 
Федерації не лише було реставровано внутрішній авторитаризм, 
але і створено унікальну сучасну систему пропаганди та 
дезінформації, яка не тільки створює та поширює антиліберальні 
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наративи серед росіян, а й створює спеціальні мережі співпраці 
(«flexiblefrends») серед впливових міжнародних організацій та 
займається експортом авторитарних ідей та практик в пострадян-
ські країни, країни ЦСЄ та інші стабільні демократії Західної 
Європи та Північної Америки. Політичний скандал, що триває 
зараз у США через можливий вплив РФ на підсумок президент-
ських виборів 2016 р. та ймовірну співпрацю окремих посадових 
осіб, наближених до президента Д. Трампа, із Кремлем, - є 
наслідком новітнього російського авторитаризму, одним із 
зовнішньополітичних проявів яких є «гібридна війна» за межами 
країни. Американка Моллі K Мак-Кью, експерт з інформаційних 
війн, а також консультант з питань зовнішньої політики і 
стратегічних комунікацій робить акцент на результативностітакої 
тактики Росії щодо США. Незалежно від того, чи це правда чи ні 
(звинувачення Трампа у співпраці із росіянами), робить акцент 
Мак-Кью, США вже перемістилися в бік розрізнення, що ослаб-
лює Америку та примушує радіти Путіна. Росія вже змінила 
американську політику, відносини США із союзниками та думки 
частини політичного класу США про місце країни в світі (відмова 
від лідерства та ізоляціонізм). І, що дуже жахливо, прогнозує 
американський експерт, все це буде повторюватися, оскільки Росія 
перебуває у стані війни з США. [7] 

Безперечно, сучасний авторитаризм, який набув розвитку в час 
глобального розповсюдження інформаційних технологій, що 
автоматично роблять світ більш об’єднаним та прозорим, 
змушений адаптуватися до вимог часу. На думку вже згаданого 
Пуддінгтона, до специфічних рис «модерного» авторитаризму 
належать, по-перше, ілюзія плюралізму, за допомогою якої 
маскують державний контроль над ключовими політичними 
інститутами. По-друге, державний та олігархічний контроль над 
ключовими елементами національної економіки (щоб унеможли-
вити її відкриття для глобальної економіки та закордонних 
інвестицій) для забезпечення лояльності режиму в умовах начебто 
«економічного процвітання». По-третє, державний або олігархіч-
ний контроль над засобами масової інформації, незалежні медіа – 
ледве виживають, оскільки змушені спілкуватися із невеличкими 
аудиторіями. По-четверте, толерування державою діяльності 
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ННО, які сконцентровані на соціальних проектах (охорона 
здоров’я, освіта та інші), та придушення діяльності неурядових 
організацій, які зосереджені на проектах, пов’язаних із політичною 
реформою, захистом прав людей та role of law. По-п’яте, легалі-
зовані політичні репресії, які можливі через некоректне\нечітке 
законодавство та підконтрольність судів. По-шосте, обмежене, ви-
борче і, зазвичай, приховане використання неправової сили щодо 
політичних дисидентів, критично налаштованих журналістів і 
чиновників, які впали в немилість. Сьоме, неідеологічна співпраця 
з іншими авторитарними державами з метою консолідовано проти-
стояти тиску щодо необхідності демократизації, зміни керівни-
цтва, необхідності дотримуватися міжнародних норм і механізмів 
в галузі прав людини, міжнародних заходів безпеки або правосуддя. 

У чому ще специфіка моменту?Українці добре відчули на 
власному досвіді, що до недавнього часу поширення методів і 
стратегій сучасних авторитарних режимів натрапляємо насамо-
заспокоєння і байдужість з боку демократичного світу. Навіть 
коли стало ясно, що відмова від ліберальних цінностей з боку, 
наприклад, Росіїє постійним елементом її глобальної політики, 
західні демократії переконували себе в тому, що, хоча сучасний 
авторитаризм і є проблемою, він не загрожує їхній власний 
свободі. Дуже тривалий час Захід не помічав зовсім інший набір 
політичних цінностей, які активно просувалися і в його суспіль-
ства та політичний клас, серед яких – можоритаризм (у сенсі, що 
переможець отримує всю владу); домінування «суверенітету»над 
вимогами застосування універсальних стандартів в сфері прав 
людини; «диктатура закону» замість складного та незалежного 
судового процесу; зневага до ліберального порядку поєднується із 
власними варіантом демократії («суверенна демократія», «револю-
ційна демократія» або «неліберальна демократія»); зняття консти-
туційних обмежень на перебування при владі топ-політиків.Утім, 
приголомшливі події 2016 р. – першої половини 2017 р. (Brexit, 
вибори Дональд Трампа президентом Сполучених Штатів і поява 
популістських демагогів по всій Європі та решта) кардинально 
змінили дискурс: мова уже йдеться про безпрецедентну загрозу 
сучасного гнучкого та прагматичного авторитаризму лібераль-
ним демократіям, як домінуючим системам ХХІ ст.[8] 
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Транзитні країни і особлива проблема України 
Якщо суттєвих втрат від зіткнення із модерними автори-

тарними режимами зазнають західні демократії (а саме - їхні 
цінності, інститути, політичний клас та населення), то діяль-
ність транзитних країн (і України – в першу чергу), які досягли 
певного реформаторського прогресу, може бути просто деста-
білізована і де-демократизована. 

Як громадянка, автор статті цілком підтримує емоційний 
виступ українського Президента П. Порошенка на урочистостях з 
приводу запровадження безвізового режиму України із ЄС 
10 червня 2017 р., який сказав, що ця подія (запровадження 
безвізу) є для України «остаточним розривом із Російською 
імперією» [9]. Втім, як науковець, я змушена зробити наголос на 
тому, що, незважаючи на три новітні українські революції 
(«Україна без Кучми» – 2000р, «Помаранчеву» – 2004 р. та 
«Революцію Гідності» – 2013-2014 рр.), запровадження безвізового 
режиму із Європою та підписання Угоди про асоціацію із ЄС, 
Україна мусить пройти ще дуже довгийі, ймовірно, складний шлях 
для подолання ментальної, ціннісної та інституційної залежності 
від Російської Федерації, авторитарний режим якої є креативним 
розробником та активним експортером антидемократичних 
гібридних стратегій. 

Отже, повернемося до досліджень Freedom House. На цей раз 
зупинимося на щорічному звіті «NationsinTransit 2017: the False 
Promise of Populism» («Транзитні нації: небезпечні обіцянки попу-
лістів») [10]. Об’єктом цього дослідження є Україна та ще 28 
країн, які належать до пострадянського тапостсоціалістичного 
простору, для яких Freedom House розробляє щорічний індекс 
демократії транзитних країн, аналізуючи на предмет прозорості, 
ліберальності та відповідності успішним демократичним 
практикам таких інститутів/практик, як громадянське суспільство, 
медіа, електоральний процес, центральне управління, місцеве 
управління, незалежність судової системи, рівень корупції.  

За підсумками спільної роботи аналітиків Freedom House та 
залучених локальних експертів у 2017 р. більше половини з 29 дос-
ліджуваних країн (а саме – 18) суттєво скоротили показники 
демократичності. Вперше з 1995 року, авторитарних режимів 
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(консолідованих - Російська Федерація, Білорусь, Азербайджан, 
Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменістан та 
напівконсолідованих - Вірменія) серед «транзитників» більше, ніж 
консолідованих демократій (Естонія, Литва, Латвія, Польща, Чехія, 
Словакія та Словенія). Угорщина (із Орбаном та його партією 
«Фідес») має найнижчий рейтинг демократії серед країн Централь-
ної Європи. Рейтинг Польщі (із партією «Право та справедливість», 
яка перебуваю у конфлікті із Конституційним Судом та ЗМІ) 
досягнув найнижчої точки з моменту наявності опитування по 
країнах транзитної групи. Про політичну стагнацію кажуть експерти 
в розрізі країн Балтії. На тлі регресних процесів, які відбуваються в 
транзитних країнах, автори дослідження називають Україну 
«світлою плямою». Втім, серед чинників, які забезпечують 
ліберально-демократичний прогрес, експерти називають, насам-
перед, екзогенні фактори – підтримку західних партнерів України 
(США, ЄС та МВФ). Ендогенна спроможність сучасної України до 
реформ оцінюється авторами дослідження дуже скромно.  

Поріняно непогані бали рейтингу отримала Україна в розрізі 
стану громадянського суспільства, медіа та виборів. Так, грома-
дянське суспільство залишається (хоча і з негативною динамікою 
рейтингу, порівняно із 2016 р., по цьому показнику) найсильнішим 
елементом демократичного переходу України. Втім, за оцінками 
авторів дослідження, свідомі поляки, литовці, латвійці, естонці, 
словаки, чехи, словенці, серби та румуни були і залишаються 
більш активними, ніж українці, в питаннях адвокації реформ. 
Порівняно високі оцінки отримує електоральний процес, утім 
подальше використання «сірих» грошей для мобілізації та моти-
вації виборців, криза легітимності ЦВК та відсутність системи 
прозорого фінансування великих партій, незважаючи на запуск 
їхнього бюджетного фінансування, залишаються серйозними недо-
ліками цієї сфери в Україні. Непогані результати і межах 
досліджуваної групи «транзитників» мають українські медіа, які 
вважаються плюралістичними та критикуючими владу. Серед 
головних ризиків - пролонгація контроля над медіа з боку 
олігархів, що збільшує ймовірність маніпулятивного формування 
суспільної думки в умовах, коли 79% українців вважають ТБ 
головним каналом отримання новин. [11]Набагато менше позитиву 
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в царині ефективності та демократичності центрального та місце-
вого управління, реформуванні судової системи та боротьби із 
корупцією: з переважної більшості перелічених показників нижче 
українських рейтингів лише показники країн консолідованого та 
напівконсолідованого авторитаризму. Позитивні оцінки щодо 
центрального управління обмежуються здатністю Києва стабілізу-
вати економічну та політичну ситуацію в країні та продовжувати 
окремі реформи. Недоліки – скорочення коаліції до мінімально 
можливого розміру двох фракцій (Блок Петра Порошенка та 
Народного Фронту), відсутність прозорої інституційної парламент-
ської підтримки у Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, 
зростання політичного впливу Петра Порошенка на всі гілки 
влади. Динаміка демократичності в сфері місцевого врядування є 
мінімально позитивною (порівняно із 2015 р.), що пов’язано із 
реформою децентралізації, яка надала більш значну фінансову 
незалежність регіонам, а також відповідальність за початкову та 
середню освіту, неспеціалізовану медичну допомогу і розвиток 
регіонів. Розпочато процес укрупнення громад. Експерти вважа-
ють, що процес перетворень мав би бути більш інтенсивним, якби 
не погана якість координації взаємин між Києвом та регіонами, а 
також ускладнені комунікації в середині самого уряду. Щодо 
незалежності судів та органів прокуратури, то незначна позитивна 
динаміка рейтингу за цим показником зумовлена стартом судової 
реформи, яка передбачає нові процедури кваліфікації та атестації 
суддів, оцінки їхньої компетенції, чесності та етики. Позитивним 
зрушенням у системі перешкоджає домінування «старих кадрів», 
які – у більшості випадків - чинять опір будь-яким змінам: Так, 
84% колишніх керівників були знову призначені прокурорами в 
нових офісах місцевих прокуратур [12]. Для боротьби із корупцією 
створено нову інституціональну та нормативну інфраструктуру 
(початок роботи НАЗК, НАБУ, САП, ухвалено новий закон про 
державну службу та державні закупівлі, пройшла перша хвиля 
декларування доходів політиками та їхніми родинами). Втім, 
суспільство вважає, що немає реальних результатів боротьби із 
корупцією, яка є, на думку українців, головною причиною 
нинішнього соціально-економічної кризи. [13], [14] Американсь-
кий The Atlantic Council цитує українського експерта, керівника 



 
 

148 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 3(89)
 

Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, який акцентує 
на тому, що майже однакові рейтинги наділеного владою 
П. Порошенка та представників опозиції Ю. Тимошенко та 
І. Ляшка (відповідно, 18% та 22%) свідчать, що на цьому етапі 
«ворогом України є не популізм,а корупція, система безкарності, 
яка підриває віру українців у майбутнє своєї країни [15]. 

Чому Україна не може «впоратися із корупцією»? 
Професор Мігел Басаньєз (Fletcher School of Tufts University, 

USA) займається чарівною темою досліджень кореляції цінностей, 
культури та розвитку вже більше 20 років. У останній монографії 
«Світ трьох культур» Басаньєз абсолютно категорично стверджує, 
що цінності є будівельними блоками культури. Саме цінності, на 
думку вченого, визначають швидкість, з якою відбувається 
соціальний, культурний та економічний розвиток суспільства. 
Американець вважає, що шлях розвитку тієї чи іншої країни пере-
буває підвпливом цінностей і культури її народу, що кристалізу-
ються через формальні та неформальні інститути влади.[16] [17] 
[18] Ціннісна парадигма розвитку людства, що активно розро-
бляється університетом, в якому працює М. Басаньєз, була в центрі 
симпозіумі пам’яті С. Гангтінтона «Культурні зміни та економіч-
ний розвиток», який у травні 2010 р. проводили в Росії Вища 
школи економіки та Fletcher School of Tufts University. Резюме най-
більших західних фахівців у сфері синергії політики, економіки, 
культури та цінностей, які брали участь в симпозіумі, було майже 
одностайним: модернізація, демократизація, економічні та полі-
тичні реформи в Росії можуть відбутися через рефреймінг 
культурних цінностей, інститутів та комунікацій. [19] Оскільки 
автор тексту є прибічником ціннісного підходу до модернізації 
суспільства, то дозволимо собі припущення\гіпотезу, що і Україна 
«не може побороти корупцію» (а якщо бути більш точною – 
перейти із групи країни «з гібридним режимом» до консолі-
дованих демократій) саме через домінуючу в суспільстві і (що не 
менш важливо – в політичному класі) ціннісну парадигму.  

The European Social Survey (ESS) кожні два роки, починаючи з 
2001 р., проводить опитування європейців із метою визначити їхні 
ціннісні ідентичності. Для опитування використовують ціннісний 
опитувальник Ш. Шварца, що характеризує 10 типів особистості у 
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відповідності до головної мети людини. Мова йдеться про орієнта-
цію, переважно, або на владу, або на досягнення, або на гедонізм, 
або на стимуляцію (прагнення нового), або на самостійність, або 
на універсальність, або на доброту, або на традиції, або на конфор-
мність, або на безпеку, або на стабільність. Остання хвиля опиту-
вання проходила у 2014р. Якщо дуже спрощено узагальнити 
результати останньої хвилі, то можна отримати європейський ранг 
цих цінностей. Перерахуємо їх за зменшенням значення рангу: 
доброзичливість, універсалізм, самостійність, безпека, традиції, 
гедонізм, конформність, досягнення, стимуляція та влада.[20] 
Отже, топ-цінності європейців (згідно з The European Social 
Survey (ESS), це доброта, універсальність (у сенсі ставлення із 
розумінням до інших людей та природи), самостійність та 
безпечність/обережність. Трішки більше орієнтовані на владу, 
конформність, безпеку, традиції та гроші\владу представники 
постсоціалістичного блоку (Естонія, Литва, Латвія, Польща та 
Угорщина). Проведене на початку 2017 року ЦПіЕД ім. Разумкова 
дослідження ідентичності українців також містило модуль в 
опитуванні, присвячений ідентифікації цінностей за методологією 
Шварца [21]. Це дозволяє нам створити ранг ціннісних орієнтирів 
для українців: доброта/щирість, безпека/обережність, консерва-
тизм/традиції, універсальність, конмформність, самостійність, 
успішність, гедонізм, влада\гроші, стимуляція (перелік наданий за 
зменшенням рангу). Отже, так само, як решта європейців, 
українці високо цінують доброту, універсальність, безпеку. 
Менш важлива для сучасних українців самостійність, але біль-
ший пріоритет надається консерватизму/традиційності [22] 
Отже, у той час, як Центральна, Північна та Південна Європа 
містять у своєму ціннісному профілі акцент на самотранс-
цендентності (усвідомленні себе частиною чогось великого), то 
країни ЦСЄ (і Україна – серед них) високо цінують 
консервативні\традиційні, певним чином – трохи ізоляціоністські 
цінності. Якщо «стара» Європа сконцентрована переважно 
навколо «цінностей зростання» (доброзичливість, універса-
лізм, самостійність, гедонізм), то топ-цінності європейців із 
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ЦСЄ (і України – у т.ч.) розділені між «зростанням» та 
«самозахистом» (безпека, традиційність, конформність).  

ЦПіЕД ім. Разумкова, розробляючи питання ідентичності 
українців, проаналізував їхні цінності ще і в розрізі методики М. 
Рокича. [23] Результат, певним чином, корелюється із ціннісними 
пріоритетами, отриманими в наслідок роботи дослідниківз «шка-
лою Шварца». Як найважливіші життєві цінності респонденти 
найчастіше називали здоров’я (фізичне і психічне) (58%), щасливе 
сімейне життя (41%), матеріально забезпечене життя (відсутність 
матеріальних труднощів) (39%). Ще 24% назвали життєву му-
дрість, 21% – цікаву роботу, 19% – активне діяльне життя, 15% – 
продуктивне життя (максимально повне використання своїх 
можливостей, сил і здібностей), 14% – любов, 11% – наявність 
хороших і вірних друзів, 11% – впевненість у собі (внутрішню 
гармонію, свободу від внутрішніх протиріч, сумнівів), 10% – 
свободу, 9% – розвиток (роботу над собою, постійне фізичне і ду-
ховне вдосконалення). Досить рідко як життєві цінності назива-
лися пізнання (5%), щастя інших (добробут, розвиток і вдоско-
налення інших людей, усього народу, людства в цілому) (5%), 
суспільне визнання (повага оточуючих, колег по роботі) (3%), 
краса природи та мистецтва (переживання прекрасного в природі і 
в мистецтві) (3%), розваги (2%), творчість (1%). Отже, на перші 
місця українці все ще ставлять цінності, пов’язані з забезпеченням 
біологічних потреб, фізичного і психологічного комфорту, 
добробуту. Переважна більшість українців асоціює себе із 
цінностями, які в ієрархії потреб А.Маслоу відповідають потребам 
нижчого та середнього рівня – фізіологічним (біологічним) 
потребам, потребам у безпеці, захисті, любові. Тоді як цінності, 
пов’язані з вищими потребами (повагою, визнанням та 
самореалізацією) мають менше значення. [24] Отже, велика частка 
цінностей, які можна класифікувати як «цінності самозахисту» (за 
Шварцем) та «цінності нижчого та середнього рівня» (за Маслоу), 
все ще займають високі позиції в українській ціннісній матриці. 
Після усвідомлення цього факту виникає низка питань.  

Проаналізувавши останній щорічний звіт російського Левада-
Центру «Общественное мнение – 2016», бачимо, що російське 
суспільство все ще залишається глибоко патернальним (52% 
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опитаних вважають, що саме держава повинна/зобов’язана забез-
печити нормальний рівень добробуту більшості громадян) та 
непасіонарним суспільством (високим є відсоток тих росіян, які не 
бажають змінювати власне життя). 70% росіян вважають, що не 
стабільні інститути та розвиток демократичних практик потрібні 
країні, а сильний лідер із великим колом компетенцій, гаранто-
ваних Конституцією [25]. Аналогічні характеристики високого 
рівня патернальності суспільства, його непозивності, невпевне-
ності у безпеці та завтрашньому дні, орієнтації більшості громадян 
на виживання демонструють і соціологічні заміри в Україні. Отже, 
перше питання – чи має розуміння вітчизнянийполітичний клас, 
що саме певна спільність ціннісного каркасу (акцент на цінностях 
«самозахисту») є до певної міри об’єднувальним фактором Украї-
ни із країною-агресором Росією? Хочу сподіватися, що таке розу-
міння є. Так, українці активно творять політичну націю, руйнують 
колоніальні стереотипи у самосвідомості, бажають реально стати 
Європою (із членством в ЄС та НАТО). Ці нові соціокультурні та 
геополітичні орієнтири – те, що дає надію. [26] Втім, патерналь-
ність більшості українців, сподівання на владу, небажання брати 
участь в управлінні державою та відповідальність на себе, кон-
центрація на потребі «вижити» замість бажання «розвиватися», то-
лерування корупції (як частина способу «життя на виживання») – 
все це значноо б’єднує росіян та українців і надає можливість 
Кремлю вести гібридну війну в середині України  

Друге питання – як до цього ставитись? Автор не поділяє 
існуючого наративу в певних вітчизняних експертних та політич-
них колах про специфічну, своєрідну українську ментальність, яку 
потрібно «усвідомити» та «прийняти». Це дуже нагадує російські 
концепти «про європейські, але власні цінності», «про демократію, 
але свою», які є ідеологічним підґрунтям сучасного російського 
авторитаризму та популізму. Не намагатися коректувати патер-
нальну, орієнтовану на ціннісну модель виживання, самозахисту - 
абсолютно не правильно, помилково. І справа не лише в тому, що, 
створюючи пасіонарну, прогресну ціннісну модель, українці 
завершують колоніальний етап свого розвитку. Так, уже згаданий 
вище Мігель Басаньєз вважає, що кожній економічній моделі, яка 
зараз сформована в світі, відповідає своя група цінностей. На 
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думку вченого, сучасне людство існує в межах трьох ціннісно-
культурних вимірах: культури честі (розвинута в аграрних 
суспільствах), де пріоритетна увага приділяється політичній владі; 
культури досягнення, яка підкреслює економічний розвиток, – 
типова для промислових країн. Найбільш розвинутими є сервісні 
економічні моделі, які побудовані на технологічному лідерстві;для 
яких характерна «культури радості», яка зосереджена на соціаль-
них взаємодіях.Уже також цитовані вище гранди ціннісної школи 
модернізації Рональд Інглхарт та Християн Вельцель абсолютно 
переконані в тому, що економічний прогрес суспільства (в нашому 
випадку мова йдеться про бажаний перехід в постіндустріальний 
світ) не можливий без ціннісного/культурного розвитку. Успіш-
ність транзиту політичного режиму до «демократії» за умови 
економічного прогресу дуже ймовірний (але не обов’язковий – 
Китай, Сінгапур) і залежить від того, наскільки сильними є 
ліберальні прагнення більшості локальних громадян (не еліти, а 
саме - населення) [27]. В контексті цього дуже турбує суперечли-
вість менталітету українців – прагнення до свободи межує із 
високим рівнем патерналізму та бажанням отримати рівні доходи, 
а усвідомлення важливості демократії – із покладанням надій на 
“сильного лідера, незалежного від парламенту і виборів” [28]. Ще 
одною дуже специфічною ментальною рисою саме українців є 
високий рівень недовіри – один до одного, до держаних інститутів, 
що також дуже суттєво гальмує модернізаційні рухи [29]. На мій 
погляд, ситуація навколо цінностей/ідентичності/ментальності ви-
магає визнання науковцями, експертами, політичним класом, 
протоелітами того, що український гібридний політичний режим 
існує, не в останню чергу, завдяки гібридному характеру цінностей 
українців і потребує чіткого плану дій на рівні центрального уряду 
та локальних органів влади, спрямованих на пропаганду лібераль-
них, демократичних цінностей серед українців, які базуються, 
насамперед, на повазі до демократичних інститутів, відповідаль-
ності, проактивності, толерантності, законослухняності кожного.  

Третє питання – що робити, як змінювати домінуючі в 
українському суспільстві ціннісні моделі «виживання» та 
«самозахисту»? Проаналізувавши ціннісно-ментальну матрицю 
українців та усвідомивши її неоднорідний характер, прибічники 
акторного підходу роблять наголос на тому, що відповідальність за 
демократичний характер транзиту лежить на еліті (а у випадку з 
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Україною – було б коректніше сказати, на протоеліті) та зовнішніх 
партнерах України, які здійснюють екзогенний тиск на українську 
владу. Щодо зовнішніх партнерів, то їх підтримка тією чи іншою 
мірою гарантована Україні поки триває війна із Росією, а прозахід-
ний уряд у Києві намагається здійснювати певні реформи. Щодо 
еліти та протоеліти – існують різні думки щодо її здатності 
стимулювати модернізацію цінностей більшості українців. Згідно з 
експертним опитуванням дослідницької компанії NOKS FISHES*, 
активним учасником розробки методології та її імплементації була 
автор статті, сучасний український політик (назвемо його для 
зручності «ідеал») так само, як і більшість звичайних європейців, 
має, насамперед, поважати людей, бути самостійним та доброзич-
ливим. Топ-характеристикою представника політичного класу 
України має стати, відповідно до консолідованої експертної думки, 
прогнозованість/конформність (уміння дотримуватися чинних закон-
них правил та підзаконних норм поведінки). Такий пріоритет є 
цілком логічним для країни, де й еліта, й суспільство впродовж 
кількох століть живуть у «паралельних світах» із чинним законом. 
Трішки інша (менш оптимістична) картина намалювалася після 
аналізу експертних оцінок ціннісних характеристик вже діючого 
політичного класу, а саме:  

 в українському політичному класі не присутнє чітке дом-
інування «цінностей розвитку» над «цінностями самозахисту». 
Наслідки такої дуальності полягають вйого неспроможності дати 
суспільству чіткі сигнали, що відповідали би новим цінностям, що 
ускладнює швидку модернізацію українського суспільства, унемо-
жливлює здійснення революції цінностей «згори»; 

 чекаємо на політиків прогнозованих, здатних поважати 
інших, самостійних та доброзичливих. Але маємо, за оцінками 
експертів, переважно таких, які прагнуть перш за все бути 
багатими, впливовими та сильними; 

 жоден із досліджуваних політиків (30 осіб) не дотягнув до 
визначеної експертами ідеальної норми в блоці «консервативних 

                                           
*Дослідження проведено на ґрунті методології TheEuropeanSocialSurvey 

із використанням опитувальника Ш. Шварца. Метод дослідження – глибинне 
інтерв’ю. Опитано – 30 експертів, представників протоеліти. Час опиту-
вання – 09 - 10.2016 р 
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цінностей» (у європейському значенні консерватизму), а саме— 
здатності жити й працювати відповідно до чинного законодавства; 

 експерти вважають, що політики значно менше, ніж 
необхідно, демонструють щирість і реальну турботу про інших; 

 експерти дуже низько оцінюють політичну незалежність 
досліджуваних політичних діячів, що свідчить про підозри в тради-
ційній керованості політичного класу України з боку олігархату; [30] 

Отже, потрібно усвідомити той факт, що в Україні наразі 
відсутня політична еліта, яка реально зробить гасла лібераль-
них цінностей центром своєї політичної кар’єри та забезпечить 
ціннісний тектонічний зсув вументальності мільйонів україн-
ців. Є певні сумніви і щодо здатності протоеліти в її нинішньо-
му стані піти на такий крок: вона необ’єднана, позбавлена масо-
вої підтримки з боку суспільства, її різні «крила» та «течії» не 
довіряють один одному. Атомізований стан протоеліти підтри-
мується олігархами в середині країни, які зберігають вплив на 
владу та медіа, та гібридними технологами – ззовні.  

Розуміння ж специфіки української реальностіспонукає до 
висновку про те, що ліберальна трансформація України є, 
насамперед, справою громадянського суспільства, незалежних медіа 
та неолігархічного бізнесу проактивних українців, які вже створю-
ють в Україні постіндустріальні економічні кластери. Такий сцена-
рій українського транзиту не доцільно вважати не реальним. Він 
потребує двох факторів: підтримки західних партнерів та часу. 
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УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС І ПРОБЛЕМА 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕЛІГІЇ 

 

У статті аналізується можливість залучення концепту 
громадянської релігії для пояснення єдності українського 
політичного дискурсу доби демократичного переходу у контравер-
сійній динаміці реформаторських та контрреформаторських 
мотивів амбівалентного щодо них пострадянського суспільства, 
яка знаходить розв’язання в точках біфуркації, що ними виступа-
ють три українські Майдани. 
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Shcherbenko E. Ukrainian political discourse and the problem of 
civil religion.The article concerns the problem of civil religion and the 
possibilities of this term for representing the Ukrainian political 
discourse in the perspective of democratic transition. Three ‘Maidans’ 
(1990, 2004, 2013-2014) are represented as the bifurcation points of 
shaping the modern Ukrainian political discourse. 

Key words: civil religion, emergent actor, Maidan, political 
discourse. 
 
 

Завершення демократичного транзиту українського суспіль-
ства на тлі загострених викликів державному суверенітету з усією 
очевидністю поставило на порядок денний питання національної 
консолідації. Одним з продуктивних підходів для теоретичної 
рефлексії цієї ситуації може бути звернення до концепту грома-
дянської релігії (civil religion), введеного, як відомо, Руссо у його 
роботі «Про суспільний договір»; який знову постав у центрі 
теоретичних дискусій після появи праці американського дослідни-
ка Р. Белла «Громадянська релігія в Америці». 

Якщо французький мислитель акцентує на простоті і нечис-
ленності фундаментальних засад, що лежать в основі громадян-
ського порядку (й без яких, зрештою, неможливе його підтрима-
ння, як-от заохочення доброчесності й покарання зла), американ-
ський учений, акцентувавши увагу на грунтовній інституціона-
лізації подібних елементів, у тому числі у загальноприйнятих 
символах і ритуалах, як-от національний прапор, гімн або інаугу-
рація президента; відзначає також, звернувшись до ключових 
подій американської історії, як здобуття Незалежності або Грома-
дянська війна, здатність цих фундаментальних начал сприяти 
відмові суспільства від застарілих практик/установок, які ставлять 
під загрозу його стабільність і розвиток [1] (французький соціолог 
А. Турен характеризує це як здатність потужних суспільних рухів 
змінювати соціокультурні коди суспільства). 
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Саме в цьому аспекті й полягає наш дослідницький інтерес до 
згаданого концепту, який дає можливість пояснити, яким чином за 
певних умов «конструктивна напруга» протесту в суспільстві 
(термін М.-Л. Кінга) може сприяти досягненню нового консенсусу 
щодо балансу між цінностями модернізації та ідентичності, 
«відфільтровуючи» деструктивні складники комунікативної сфери 
і виступаючи ніби переукладанням суспільного договору *. 

Ми спробуємо показати це, звернувшись до інтерпретації фе-
номену Майдану, розуміючи його в контексті теорії модернізації 
(при цьому нам доведеться торкнутися також і складностей, які 
виникають при спробі репрезентації подій, що набули назви 
«Майдану», в межах українського політичного дискурсу, як він 
склався в ході пострадянської доби). 

Перш за все, звернемо увагу на кореляцію трьох спалахів 
протестного руху з трьома етапами теорії модернізації (лібералі-
зації, інституціоналізації, консолідації)**. В межах синергетичного 
підходу їх можна представити як точки біфуркації, коли суспіль-
ний розвиток міг піти принципово різними шляхами. У такі 
моменти цінністю можуть ставати формалізми, в тому числі 
закріплені конституційно (згадаємо з недавніх прикладів право 
республік на вихід зі Союзу РСР, яке виявилося працюючим під 
час «параду суверенітетів» 1990 – 1991 рр.); вони перетворюються 
при цьому на «атрактори», що визначають траєкторію розвитку 
подій і задають основу конструктивного розв’язання кризової 
ситуації (пор. зауваження одного з коментаторів з приводу перемо-
вин сторін (2004): «всі люди буржуазні, домовляться»). 

Пов’язаним з цим моментом, що матиме важливість у ході 
нашого розгляду, виділимо участь у перших рядах протесту 
українського студентства (що цікаво тут для нас насамперед з 
точки зору поєднання у цієї страти цінностей модернізації та 
ідентичності), швидко розширювану іншими верствами суспі-

                                           
*Згадаємо тут відзначену багатьма спостерігачами ніби миттєву втрату 

чинності щодо політичної поведінки українських громадян відомих формул 
«моя хата скраю» і «два українці, три гетьмани» під час подій 2004 р.  

**Відповідно, «революція на граніті» (1990), «помаранчева» революція 
(2004), Революція Гідності (2013 – 2014). 
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льства. Як зазначив один з експертів щодо підтримки студентів 
столичною громадою, Київ – місто середнього класу, а 
сьогоднішнє студентство – це завтрашній середній клас. 

Показово, що в усіх випадках обґрунтованість суспільного 
запиту визнавалася сторонами конфлікту від початку (чому 
офіційний уряд не відмовлявся, принаймні позірно, від перего-
ворів) і, зрештою, знаходила вияв у тому чи тому вигляді «пакет-
ного» розв’язання, за типологічним у цьому сенсі варіантом 2004 
року. Покладена в основу робоча формула «не повинно пролитися 
ні краплі крові і всі зберігають обличчя», яка пройшла «обкатку» 
обговоренням на всіх майданчиках від місцевих рад (і площ перед 
ними) до круглого столу за участю міжнародних посередників, у 
своїх засновках імпліцитно містить раціональну структуру 
взаємної відповідальності*. 

У зв’язку з цим ми введемо конструкт емерджентного 
актора, який дозволяє пояснити, яким чином в умовах україн-
ського суспільства, що за інших умов являє собою досить аморфну 
строкату картину, на основі єдності інтересів, що виникає під 
знаком спротиву тиску уряду на загальнозначущі права** (як право 
голосу виборця або європейський вибір), складається констеляція 
мереж виклику в химерному, здавалося б, поєднанні груп студен-
тів, журналістів, олігархів, священиків etc., яка, втім, дуже нагадує 
цим плетивом «несхожості схожих», як характеризував поліс 
Аристотель, барикади, що стояли навколо наметового містечка.  

Американський теоретик Ч. Тіллі характеризує подібний 
процес як інвестицію «мереж довіри» в публічну сферу. Таким 

                                           
*Звернемо увагу на фіксоване в англійській мові розрізнення responsibility – 

відповідальності як такої і solidarity – що включає елемент взаємності. Якщо 
довіряти генію мови, суспільна солідарність немислима без взаємного визнання 
суб’єктності сторін (згадаємо формулу опозиційного кандидата – 2004 «правда 
ходить обома берегами Дніпра»). Нижче ми торкнемося цієї теми докладніше, 
звернувшись до наративного виміру Майдану. 

** Про амбівалентність ролі уряду (яка відбиває амбівалентність і самого 
перехідного суспільства), повертаючись то своєю реформаторською, то 
контрреформаторською стороною, що знаходить вияв також у дискурсивному 
вимірі суспільної комунікації, – мова попереду. 
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чином, різні осередки творення соціального капіталу, за Патнемом, 
виявляються за певних умов змушеними здійснити coming out 
(вийшовши з «зони комфорту») і стати акторами творення чергової 
сторінки історії вітчизняної «уявленої спільноти» (Б. Андерсон)*. 

При цьому щоразу «спусковим гачком» стає саме втручання 
уряду в чутливому пункті, де нерозривно поєднані елементи 
модернізації й ідентичності; коли правлячі кола водночасся 
виявляються виступаючими проти того, що перейшло до сфери 
традиційного (тобто не враховують динаміки суспільного процесу, 
особливо в умовах суспільства з достатньо високим освітнім рів-
нем, на що самі ж офіційні особи нерідко вказували):  

«Для десятків і сотень тисяч громадян України дилема їх 
власного життя станом на осінь 2004 року формулювалася 
гранично просто: або зберегти та примножити зароблене в барах 
Мадрида, на будівельних майданчиках Нью-Йорка, у будинках для 
літніх людей Мілана, на базарах Стамбула, в ресторанах Лондона, 
нафтових промислах Тюмені, кравецьких майстернях Афін, офісах 
Києва, або твою, твою єдину і неповторну шкуру завтра візьмуть і 
розіпнуть на барабан… У термінах Марксової соціології це нази-
вається революцією міських середніх верств. «Помаранчева» рево-
люція була насправді і «помаранчевою», і революцією. Револю-
цією новопосталого міського середнього класу, основна маса якого 
зосереджена зараз у Києві. Політичний режим, обіпертий на 
Конституцію 1996 року, не залишив їм вибору – або померти на 
колінах перед входом до будь-якої державної (податкової, пожеж-
ної абощо) адміністрації, або жити стоячи, нехай на морозі, нехай 
на Майдані, нехай 18 днів і 18 ночей. Погодьтеся – це не трагічна 
ціна за право почуватися гідною людиною – нехай навіть у 
власних очах» [2]. 

Схожим чином, з приводу початку подій 2013 року, соціологи 
зазначали, що студенти виявилися в перших рядах протесту, 

                                           
* Що не всі такі актори на вихідний момент є «героями без страху й 

докору», відомо було вже Марксу, який відзначив, що як не мало героїчним є 
буржуазне суспільство, для його появи на світ знадобилися героїзм, 
самопожертва, терор, громадянська війна і битви народів («18 брюмера»). 
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оскільки в перспективі анонсованої асоціації з ЄС побудували 
відповідно до цього свої життєві плани, які в режимі форс-мажору 
були порушені урядом.  

Соціолог І. Бекешкіна, відзначаючи надзвичайно високий рі-
вень участі молоді на початку акцій протестів (за порівняно 
невисокої активності на останніх перед тим виборах), пояснювала: 
«Влада так старанно переконувала цю молодь, що Україна йде в 
Європу, що ми підпишемо Угоду про асоціацію і навчатися і 
працювати там стане легше, а згодом, можливо, з’явиться й 
безвізовий режим… І молодь покладала на це свої життєві плани. 
Адже в самій Україні, на жаль, зараз сформовано глуху ситуацію 
для самореалізації. Соціальні ліфти не працюють, всюди корупція, 
нагору проходять тільки «свої». Отже, молоді люди сподівалися на 
полегшення можливості реалізуватися за кордоном. 

Це не просто припущення. Ми нещодавно проводили опиту-
вання, не лише серед студентів, а й поміж громадян узагалі, 
стосовно того, що найбільше не влаштовує українців у нашій 
вищій освіті. Так ось, претензій багато, але на першому місці те, 
що наші дипломи не визнаються у світі! 

І в таких умовах раптом виявляється, що Україна вже нікуди 
не йде. Такий «облом». Молодь цим обурилася – не в тому навіть 
сенсі, що в неї відібрали мрію, а в тому, що їй поламали плани на 
майбутнє» [3].  

Наступним же кроком у розвитку подій, детонувавши со-
ціальні мережі, стало те, що в публічному дискурсі набуло назви 
«побили дітей». 

Щоб пояснити революційний характер «зсуву парадигми», 
який щоразу відбувається за таких умов, надамо слово історику 
Я. Грицаку, який коментував успіх протесту через ключову зміну 
наративу порядку денного – 2004 так: «Заслуга Ющенка… полягає 
в тому, що він змінив вісь публічної дискусії. Замість обгово-
рювати питання мови, культури тощо – що так болить нашій 
інтелігенції – він почав говорити про людську гідність і честь. І 
виявилося, що як тільки вибираєш цю тему як центральну, то 
дістаєш Україну переважної більшості, а не дві уявні чи зманіпу-
льовані меншості. Важливо також, хто говорить, – бо хоч би 
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скільки говорив про потребу жити в чесності Кучма, йому ніхто не 
повірить. Покличуся на приклад недавнього минулого: коли до 
Львова приїхав Іван Павло ІІ, там зібралося близько мільйона 
людей, котрі прийшли з власної волі й підтримували ідеальний 
порядок. Чим не прообраз сучасного Майдану? А робили це вони 
тому, що Папа апелював до почуття людської гідності – 
підставової християнської чесноти – і сам був її втіленням»*[4]. 

Саме від цього підставового спільного знаменника вибудо-
вується «логістика» протесту, в кожному конкретному випадку 
визначена характером виклику. Якщо у 2004-му йшлося про 
захист права голосу і Майдан постав як гласне представлення 
всіх суспільних страт (у змістовному начерку «Одяг і мода 
революції» Р. Вєтрової пильне око оглядачки стилю й моди 
одного з провідних ділових видань вихоплює повторювані 
«соціальні маркери» різних верств, ангажованих до участі у 
протесті з обох боків: молодіжний стиль, за яким пізнаємо міську 
юнь, яка подає себе не в контексті національної ідеї, а саме як 
члени громади модерного міста; шкіряні куртки «man in black» 
(що нагадують про лихі 1990-ті); «нові українці»; «радянські 

                                           
*Зрозуміло, при цьому відіграє критичну роль те, що можна назвати 

мультиплікацією досвіду. Наведемо тут показове свідчення одного з 
учасників протесту – 2004, зафіксоване російським кореспондентом. «Я 
прийшов у першу ніч, після того, як оголосили результати, о п’ятнадцятій на 
першу. Метро вже закрилося, більша частина народу роз’їхалася. Виходжу на 
Хрещатик, а тут – усього чоловік двісті з одного боку і чоловік тридцять з 
іншого. Перегородили вулицю – поставили якісь палички і між ними 
помаранчеву стрічку натягнули. І шириться чутка, що зараз будуть 
розганяти. Що робити? Не знаю, думаю, але щось робити буду, не піду. Я 
дивлюсь у вічі інших людей. І розумію, що з цією людиною мені загалом 
нема про що розмовляти, вона зовсім інша. Але вона прийшла сюди тому ж, і 
не йде тому ж, що і я. Не хоче їм коритися. І якась іскорка проскакує, ми 
один одному посміхаємося... Там у перші дні була якась дивовижна 
енергетика... Люди весь час один одному посміхалися. Тому що кожен відчув 
себе вільним – і невідомо, що буде» [5]. Звернемо увагу на негарантованість 
цього досвіду (так само, хто гарантує, що коли Папа римський скаже «Не 
бійтесь», його послухають?) Отже, громадянська релігія постає в ключових 
моментах не як дана, а задана. 
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чиновники»; «провінціали») [6], то в 2013-му разом «вибухає» 
український фейсбук. 

Як відзначав постфактум один з провідних журналістів 
Ю. Бутусов, з початком подій майже миттєво переважно розва-
жальний за контентом засіб радикально перемінився на дискусійну 
платформу компетентних і активних громадян: «Я згадую 
«Фейсбук» п’ять місяців тому – повний котиків, луків і обідів у 
ресторані, де політика згадувалася тільки щоб поскиглити на свою 
нелегку долю та познущатися над якою дурацькою вихваткою або 
фразою… Але тут все почало мінятися. Сьогодні у мене 13 тисяч 
френдів і підписників, але кількість цікавих мені людей ще більша. Я 
вже перестав входити в інформагентства – я знаю, що «Фейсбук» 
швидше за мене шукає новини, швидше аналізує, дотепніше акцентує 
увагу. Тому я просто живу тут рівний серед рівних і стараюся мірою 
сил відповідати цьому інтелектуальному брейн-рингу (а все 
найкраще ставлю на «Цензор.нет»). І це просто унікально, наскільки 
змінилася свідомість людей у моїй френд-стрічці, і в Україні, і в 
цілому зараз. Головні герої – ті, хто сам щось зробив для країни, для 
народу. Самокритика на вищому рівні. Конкуренція ідей. Жорстке 
ставлення до влади, але разом з тим зберігається об’єктивний підхід, 
розумні кроки підтримуються. Боротьба з панікерами, з чутками, зі 
страхами – все це люди роблять самі. Перевіряють, розбирають, 
аналізують. І найголовніше – всі активно френдять і підписуються, 
всі хочуть розширити свої зв’язки з цим чудовим «фейсбук»-
народом. Всі хочуть більше знати, правильно оцінювати обстановку, 
виробити свій власний план дій» [7]. Отже, «соціальний комп’ютер» 
протестної спільноти в протистоянні Майдану і Банкової виявився на 
порядок потужнішим.  

І тут настає час запитання: чому ж уряд (і з тими самими дійо-
вими особами) двічі припускається помилки в тому самому пункті, 
покладаючись на ultima ratio, де йдеться про гідність громадян? 

Наша відповідь, кажучи стисло, полягає в констатації браку 
політичної уяви суттєвої частини істеблішменту (за аналогією із 
соціологічною уявою, в термінології Р. Міллса).  

Розшифровуючи цю тезу, вкажемо на ті підвалини політич-
ного дискурсу України пострадянської доби, про які писали, 
аналізуючи, зокрема, такі його жанри, як дисертація з політичної 
науки і підручник з політології (див., зокрема, роботу автора цієї 
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статті «На шляху до вироблення політичної мови» [8]). Конститу-
тивний для політичної спільноти момент взаємної відповідальності 
(який зрештою відрізняє громаду від населення) виявився де-факто 
елімінований з теоретичної моделі української політії*. 

Що це означає на практиці, легко зрозуміти, маючи на увазі 
роль мови для інституційної пам’яті суспільства. Вона починає 
радше екранувати суспільні процеси, загнані в «тінь». Розходже-
ння «формальної» й «реальної» конституції, поступово нароста-
ючи, може легко спокусити замінити політичний порядок дії (який 
потребує прописаних у конституції процедур легітимації, в тому 
числі через вибори) адміністративним. Про наслідки втручання в 
цьому пункті (на кшталт того, як це мало місце під час кампанії – 
2004), виразно сказано тим же Д. Яневським**. 

Тож вибухоподібне вторгнення/повернення реальності, базоване 
на спалаху опору середнього класу (за характеристикою одного з 
експертів надто великого, щоб емігрувати і надто великого, щоб бути 
придушеним) і постає у вигляді феномена, що набув назви Майдану, 
який не намагається виштовхнути іншого з поля політичної 
комунікації і є в цьому сенсі інклюзивним, «залучаючи іншого» 
(скористаємося цією формулою з назви книжки Габермаса [10]). 

                                           
*Почасти це пов’язано з теоретичною невизначеністю цього питання в 

сучасній політичній науці, на що ми вказували раніше [9]. 
 

** “Вони” програли “нам” тоді, коли заперечили “наше” право на вибір. 
А це право нам стали поволі давати з часів Горбачова. Право вибирати – за 
кого голосувати, які газети читати, яку горілку пити, яку музику слухати, 
займатися бізнесом чи ні – далі перераховувати нема потреби, ви і так знаєте. 
До цього права, права вибирати, “ми” поволі, зі скрипом, з креатурою мозку, 
з неймовірними душевними муками звикали майже два десятки років. І коли 
ну практично звикли, почули: “козли”. 

Сказано це було “ними”, почули це “ми”. Почули ДО виборів. 
Це було більше, ніж злочин – це була помилка» [2,c.198]. Те, що для 

спротиву задіюється ресурсний потенціал середнього класу, який постав, у 
тому числі, і завдяки реформаційним зусиллям (хай непослідовним) чинного 
істеблішменту; і що останній, будучи породженням подібного до нього в 
амбівалентному ставленні до реформ перехідного суспільства, на якийсь 
момент виступає чинником мобілізації, поставляючи необхідний для цього 
«образ ворога», а далі знов повертається на перемовинах реформаторським 
«крилом», можна віднести до одного з проявів «іронії історії». 
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Зазначимо, в аспекті «відфільтровування», який відзначали на 
початку, що надання гідності громадян значення кардинальної 
цінності виключає з громадських комунікацій страх. У цьому сенсі 
показова спадкоємність прецедентного тексту про помаранчеву 
стрічку (2004)* і численних свідчень учасників Майдану 2013 – 2014 
від перших днів протесту і до завершальних, що вони вийшли саме 
проти страху як аргументу у політиці.  

Тереза (Львів, студентка), початок грудня: «Тож зараз я стою 
на Майдані за людей, яких били, за свободу думки. Адже кожна 
людина має право висловлювати свої переконання. І за це її не 
мають бити, як це зробили беркутівці. Потрібно розуміти: якщо ми 
зараз не вийдемо на вулиці, то такого шансу вже не буде. Люди 
просто ховатимуться. І, врешті, якщо ти захочеш щось сказати, 
уже не зможеш» [12]. Варвара (родом з Кам’янця-Подільського, 

                                           
* Наведемо уривок з нього: «Дорогі друзі! 
Сьогодні влада всіма шляхами хоче залякати нас, готових голосувати за 

Віктора Ющенка. Влада, використовуючи монопольний доступ до ЗМІ, каже, 
що нас мало; що прихильники Ющенка – це «терористи», розгнуздані 
молодчики і перестаркуваті націоналісти. 

Давайте покажемо владі, друг другу, що це не так! (звернемо увагу тут 
на укоріненість в дискурсивному порядку національного гімну. – Е.Щ.) 

Давайте покажемо, що нас МІЛЬЙОНИ! 
Ми оголошуємо ОРАНЖЕВИЙ ТИЖДЕНЬ! 
Приєднуйся до нас. 
Протягом тижня, що лишився до 31 жовтня, дня виборів Президента 

України, ти можеш продемонструвати свою громадянську позицію. Якщо ти 
не боїшся, якщо готовий відкрито заявити про свій особистий вибір, додай 
оранжевий колір до будь-яких предметів, які тебе оточують. 

… 
Прийди у день виборів з оранжевою стрічкою або ж в одягу з 

елементами оранжевого кольору на виборчу дільницю. Можливо хтось, 
побачивши як нас багато, зрозуміє, що ДОСИТЬ БОЯТИСЯ; хтось зрозуміє, 
що ми не радикали, а прості люди, адекватні і людяні; хтось вирішить не 
ігнорувати вибори і прийде голосувати, тому що він не один. 

Давай зробимо цей крок заради тих людей, які залякані, втратили віру і 
готові змиритися з рабським життям. Давай зробимо цей крок заради любих 
нашому серцю людей, батьків, дітей, родичів. 

Твоя оранжева стрічка може пробудити до життя серця багатьох людей. 
Ми обов’язково переможемо!!!» [11] 
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магістратура в Києві), січневі зіткнення: «Вперше побувала на 
справжній війні… треба робити розумні речі і не боятися. Бо 
завтра мені можуть дати строк, як у Білорусі – за те, що заапло-
дувала. Як у Москві – за те, що розкрила парасольку на акції 
підтримки каналу «Дождь». Я розумію: якщо боятимемося зараз, 
то боятимемося все життя. Мені не страшно. Знаю: те, що роблю – 
правильно. Найважливіше на Майдані – люди одне одному довіря-
ють. Якщо завтра прийдуть за мною і потягнуть у каземати, 
вийдуть громадяни й вимагатимуть, щоб мене звільнили» [13]. Так 
і зі сцени під час штурму 10/11.12.2013 р., який можна було спос-
терігати на міжнародних каналах, лунало: «Дивіться, нас знову 
хочуть загнати в страх!» 

Представивши таким чином феноменологію відтворення «клі-
тинки» солідарності як взаємної відповідальності (що можна назва-
ти «ефектом Майдану»), ми торкнемося іншого полюсу проблеми: 
його закріплення в дискурсивних практиках суспільства; що в 
аспекті нашого аналізу можна розглядати як свого роду інститу-
ціоналізацію громадянської релігії. І тут слід вказати на нічим не 
компенсовану прогалину у сфері теоретичної рефлексії: протягом 
2005 – 2013 рр. констатуємо відсутність дисертаційних робіт з 
політичної науки, присвячених case study– 2004. Але неінституціо-
налізована пам’ять зрештою зраджує. Коли «уявлена спільнота» не 
має чи забуває дати й пісні, її конституція зі слова, яке стає плоттю, 
вицвітає до паперу. 

У цьому відношенні вітчизняне суспільствознавство несе свою 
частку відповідальності за руйнівні наслідки подій 2013 – 2014 рр. І, 
очевидно, з цього пункту має відправлятися будь-який чесний 
дослідник. 

Разом з тим, маємо відзначити такі обнадійливі в аналізованому 
аспекті прояви, як збереження «тонусу» суспільних дискусій 
соціальних мереж (як і волонтерського руху). В цьому сенсі можна 
сказати, що Майдан 2013 – 2014 рр. дістав продовження у числен-
них «майданчиках» (причому кожна нова спільнота або подія, 
відповідно, відкриває шанс для конструктивного експерименту).  

У дискурсивному плані відзначимо також очевидний з 
літератури зсув «спільного знаменника» наративу Майдану від 
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лінійного типу хроніки, коли головним сюжетом поставав 
колективний рух акторів на загальному плані: визнан-
ня/невизнання виборів місцевими органами влади, блокування 
приміщень протестувальниками, рішення парламенту, суду тощо 
[14; 15]; до поліфонічної «бібліотеки свідчень» [16]: масив їх не 
лише йде в обшири приватних і родинних архівів (аж до «селфі на 
Майдані»), але визначає сьогоднішні ініціативи (в тому числі у 
параметрах згаданих фейсбуку і волонтерського руху).  

У цьому вимірі феномен Майдану не може бути представле-
ний як «завершена» подія: він виступає радше як емпірично реалі-
зований субстрат громадянської релігії, задаючи горизонт для 
теоретичної рефлексії (але й зберігаючи при цьому характер 
джерела натхнення для нових громадянських практик). Подібно 
живій мові, громадянська релігія щоразу здійснюється через живе 
витлумачення спільнотою громадян, аж до останнього. 
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ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА: ВИЗНАЧЕННЯ 
СТРАТЕГІЧНОГОКУРСУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ 

ЕТАПІ 
 
Розглянуто стратегічний курс на переформатування сучасної 

політичної еліти. Визначені загальні та особливі тенденції в 
цьому процесі. 

Ключові слова: еліта, влада, політичний клас, конституційні 
зміни, Україна. 

Maсhusky V. Political elite: definition of the strategic course of 
Ukraine at the modern stage.Strategical Course to reform modern 
political elite iscontdered. Both general and specific trends in this 
process are singled out. 

Key words: elite, power, constitutional amendments, Ukraine. 
 
З перемогою громадян України в Революції Гідності у 

2014 році та шокуючим перебігом наступних подій (анексія Криму 
та війна на Сході України) перед політичною елітою постали нові 
виклики. Потрібно було повністю переорієнтувати геополітичний 
вектор зі Сходу на Захід, швидкими темпами впроваджувати 
реформи, рятувати економіку, посилювати безпеку та обороно-
здатність країни. Все це потребувало чималих зусиль як збоку 
правлячої верхівки, так і мобілізації самих громадян. 
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На відміну від «помаранчевої революції», під час якої 
підтримувався певний лідер і котрий згодом, не виправдавши 
сподівань, призвів громадян до апатичних настроїв, Революція 
Гідності вже на початку подій не робила ставку на лідерів, які 
здебільшого виконували представницькі функції, делеговані 
протестувальниками. Саме тоді був сформовано запит на зміну 
геополітичного вектора, реформування політичної системи та 
долучення до демократичних західних цінностей. 

Проте, здобувши владу, новий правлячий клас (який більшою 
мірою був сформований зі старих облич, які впродовж багатьох 
років уже довели свою неефективність) не виявив політичної волі 
щодо кардинальних перетворень у державі. Тільки під тиском 
громадськості та міжнародних інстанцій правлячий клас посту-
пово почав втілювати в життя певні реформи в державі. 

Відомо, що політичні еліти і політичні лідери завжди 
відігравали значну роль у історії та долі будь-якої держави. Саме 
від професійності та особливих якостей лідерів залежить розвиток 
будь-якої країни. Відомо з історії, як одна особа спроможна 
творити величезні зміни та впливати на велику кількість людей 
завдяки успішним реформам. Подібними прикладами можуть 
слугувати політичні лідери від стародавніх Перикла і Лікурга до 
сучасних МаргеретТечер, ЛіКуан Ю та М.Саакашвілі. Ці непере-
січні постаті майже одноосібно зуміли змінити політичну систему. 

Як відомо, політична еліта – це привілейована група людей, 
наділена особливими психологічними, професійними і політичними 
якостями, яка бере участь у розробці і здійсненні рішень у сфері 
державної влади або впливу на неї.Але перед тим, як розпочати 
розгляд сучасної політичної еліти України, слід проаналізувати 
думки з цього приводу вітчизняних науковців та визначити стан та 
ступінь якісної відповідності сучасних та колишніх керівників 
нашої держави для визначення їх «елітарності».  

М. Шульга виділяв чотири етапи становлення національної 
еліти. Так, на першому етапі (1989 – 1994 рр.) відбувалася 
конвертація політичного та адміністративного капіталу в еконо-
мічний. Цей етап характеризується формуванням нової еліти поряд з 
колишньою радянською. Також відбувається накопичення капіталу 
кримінальними структурами.На другому етапі (1994 --- 2000 рр.) 
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формуються владно-економічні клани, які об’єднують у собі 
кримінальні елементи, стару і нову еліти. Клани вступають у 
протистояння один з одним за контроль над центральною владою. 
На третьому етапі (2000-2004 рр.) правляча еліта криміналізується. 
Виникають потужні олігархічні клани , побудовані за принципом 
зрощення влади і власності.Четвертий етап, який розпочався 
з 2004 року, характеризується розколом владної еліти, проти-
стоянням великих власників з центральною владою за звільнення 
від патронату вищих державних діячів [1]. 

Вітчизняні дослідники В. Пилипенко, Ю. Привалов та 
В. Ніколаєвський також відзначають, що суттєвою ознакою 
владної еліти є її спадковість. Так у 1996 р. 75 % посад у нових 
владних структурах обіймали представники колишньої комуніс-
тичної номенклатури. Ротація владної еліти, на їх думку, базується 
на відносинах «патрон-клієнт». Добір нових кадрів відбувається за 
рахунок неформальних зв’язків, а не на показниках професійності 
чи інтелекту, на принципі особистої відданості, родинних чи 
земляцьких зв’язках. 

Контр-еліта, яка сформувалася у 1980-х рр., за часів «пере-
будови», у колах інтелігенції та мала націоналістично-демократич-
ний характер, виявилася слабкою та незгуртованою, мала низьку 
фінансову забезпеченість і не змогла подолати владу колишніх 
номенклатурників, які перехопили гасла незалежності та демократії. 

Також дослідники зазначають, що саме наприкінці 1990-х – на 
початку 2000-х. рр. відбувається становлення потужних регіона-
льних еліт, які розпочинають боротьбу за Київ. Апогеєм цієї 
боротьби виступає «помаранчева революція» [2]. 

Анатолій Береза, розглядаючи стан політичного класу України, 
виділяє кілька найбільш нагальних проблем формування влади: 

- Високий рівень централізації влади; 
- Суперечність чинного законодавства; 
- Непрозорість добору кандидатів; 
- Надмірна політизація діяльності керівників місцевих 

адміністрацій; 
- Незадовільний стан оплати праці державних службовців; 
- Значна плинність кадрів [3]. 
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Б. Кухта у своїх дослідженнях дійшов висновку, що державна 
концепція так і не набула чіткої вираженості і була мало 
зрозумілою громадянам. Державна концепція повинна мати чітку, 
лаконічну форму, базуватися на національній ідеї та будуватися на 
основі зваженого почуття гідності своєї держави, індивідуальності 
кожного громадянина. Пануюча ідеологія рівності та соціальної 
справедливості, що дісталась Україні в спадок від СРСР, формує 
насамперед рабську свідомість. Елітарність --- це панування 
професіоналізму, індивідуалізму, яскравих особистостей, кращих. 
Тільки неординарні особистості можуть вивести Україну зі систем-
ної кризи. Політика має стати персоналізованою, а не безликою, 
індивідуальною, не прикриватися безвольними масами [4]. 

Г. Щедрова наголошує, що для виходу з кризи необхідно 
насамперед змінити правила гри, для того щоб політична еліта 
мала змогу формуватися на конкурентних засадах через прозорий 
виборчий процес. Проте виборче законодавство в Україні є 
нестабільним і часто змінюваним в інтересах правлячого класу. В 
процесі розбудови державності Україна пройшла шлях від 
мажоритарної до пропорційної виборчої системи через змішану, до 
якої знову незабаром повернулася. І всі вони показали 
неефективність через закритість списків та адміністративний тиск. 

В Україні взаємодія еліт відбувається за двома моделями: 
горизонтальною та вертикальною. Причому горизонтальна модель 
передбачає підвищення ролі політичних еліт, появу елементів 
поліархії, зменшення впливу центру на перебіг політичного 
процесу, поглиблення політичної конкуренції. Вертикальна, нав-
паки, передбачає сильну президентську владу, за якої оновлення 
еліти зокрема та функціонування держави загалом підкоряється 
позасистемним правилам гри. 

Г. Щедрова доходить висновку щодо наявності зв’язку між 
якістю політичної конкуренції та політичною культурою 
суспільства. Порушення принципів чесної політичної конкуренції 
в українському політичному процесі є спадщиною радянського 
режиму і виступає наслідком апатії населення, несформованості 
громадянського суспільства і сприяє розвитку патримоніально-
клієнтальних зв’язків. При цьому на характер політичної 
конкуренції впливають регіональні ідентичності, які зумовлені 
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відсутністю повноцінного громадянського суспільства, диспропор-
ціями соціально-економічного розвитку, культурно-ціннісними та 
геополітичними орієнтаціями громадян. 

Також суттєвий вплив на характер і роль політичної 
конкуренції справляє форма державного правління, тип виборчої 
системи і якість законодавчого забезпечення. Останнє потребує 
глибинного покращення, що сприяло б регламентації політичної 
конкуренції, визначенню чітких прозорих правил її перебігу, обме-
женню брудних технологій.Це стосується і діяльності сучасних 
політичних лідерів, які не намагаються професійно виконувати 
свої обов’язки, часто використовують популістські гасла і праг-
нуть максимально сконцентрувати владу в своїх руках. 

Політичні партії, які зазвичай і є колискою для нової еліти та 
лідерів, не виконують своїх обов’язків. Українським партіям 
притаманна надкласовість, маргінальність, ідеологічна і соціальна 
розмитість. Вони виступають не механізмом рекрутування та 
виховання нової еліти, а знаряддям конкуренції між уже існуючими 
політичними групами. Українські політичні партії характеризу-
ються відсутністю внутрішньопартійної демократії та, як наслідок, 
слабким впливом рядових партійців на ухвалення рішень, непрозо-
рістю механізму формування партійних списків [5]. 

Інший український учений, Д. Коротков зазначає що 
головною ознакою політичної еліти України є безпрецедентна 
дифузія великого капіталу та політики. Це гальмує демократичну 
консолідацію суспільства в Україні. Головними акторами в 
політиці і надалі залишаються фінансово-політичні групи, які 
повністю монополізували економічні, політичні та адміністративні 
важелі дії. Це робить політичну еліту в сучасній Україні закритою, 
консервативною . Вона спромоглася максимально обмежити кон-
куренцію через вкладання владних ресурсів у формальні соціаль-
но-політичні інститути.Проаналізувавши стан та розвиток еліт в 
Україні, Д. Коротков дійшов висновку, що виборчий процес набув 
детермінуючого значення в державі. Саме через вибори громадя-
нин може хоч якось вплинути на існуючу модель влади. Тому 
насамперед потрібні якісні зміни у виборчому законодавстві для 
поглиблення конкуренції у політичному просторі [6]. 
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Професор А. Пахарєв зазначає, що в 1991 р. в Україні 
склалися всі передумови для створення нової політичної еліти. 
Булоухвалено багато демократичних законів, створювалися 
політичні партії та громадські об’єднання. Проте управлінська 
структура радянської доби, змінивши начебто ідеологічні орієн-
тири, швидко пристосувалася до нових реалій та очолила нові 
демократичні інституції. Таким чином склалася двояка тенденція 
рекрутування політичної еліти. З одного боку, управлінська еліта 
колишньої радянської номенклатури, яка мала досвід організації та 
не допускала в свої ряди нових людей, і нова еліта, яка форму-
валася в надрах партійних і парламентських структур. З одного 
боку, досвід управлінців був вкрай важливий для розбудови 
молодої держави, з іншого --- це призвело до консервування 
управлінської еліти та визначило її закритість і недемократичність 
у подальшому. 

Дослідник зазначає, що ще в 2003 р., тобто після 12 років 
незалежності, посади голів уряду, керівники всіх важливих 
відомств та більше 73 % складу всього бюрократичного апарату 
становили вихідці з радянської партійної номенклатури. Створен-
ня академій, що готували нові управлінські кадри, суттєво не 
вплинуло на ефективність старої системи, бо, як і раніше, добір на 
посади відбувався не за професійними якостями, а за суб’єктив-
ними факторами прихильності або родинних зв’язків. 

Головним каналом добору еліт залишається в Україні бізнес-
еліта. Після становлення у 1990-х рр. переділу сфер впливу, ринків 
та залишків радянської промисловості бізнес-еліта активно розпо-
чала боротьбу за владу. Для успішної економічної діяльності 
потребувався надійний державно-управлінський механізм. Так, за 
роки незалежності кількість підприємців у Верховній Раді України 
збільшилась з 12 % до 70%. Великі фінансово-промислові клани 
розпочали боротьбу між собою, постійно змінюючи один одного 
при владі. Це позначилося і на якості політики, і на суспільно-
державному прогресі бо інтереси бізнес-еліти сконцентровані 
лише на збільшені особистих статків, а не на розвитку держави.  

Таким чином правляча верхівка в Україні поки що має 
формальний статус політичної еліти і не відповідає багатьом 
ознакам цього поняття [7]. Багато українських дослідників взагалі 
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вважають недоречним зараховувати можновладців в Україні до 
політичної еліти (яка передбачає відповідність певним характерис-
тикам та критеріям щодо оцінки професійності). І навіть вивели 
нове поняття --- «політичний клас», під яким вони розуміють усіх, 
хто має відношення до управління державою і суспільством, 
включаючи опозицію. Також українські вчені відзначають, що 
сучасна політична, так звана, еліта формувалася переважно за 
номенклатурним принципом і має клановий характер. Рівень 
політичної кваліфікації, політична і правова культура, особисті 
якості, відбір політиків не за ознакою професійності, а за належ-
ністю «до своїх», не надає можливостізараховувати правлячий 
клас України до еліти. 

Так, професор Ф. Рудич дає таке трактування поняттю 
політичний клас: «Політичний клас являє собою вищі соціальні 
прошарки, які володіють атрибутами впливу, зосередили в своїх 
руках реальну владу або прагнуть до неї в основних (ідеологічній, 
політичній, економічній, зовнішньополітичній) сферах життєдіяль-
ності держави. Це депутатський корпус парламенту, адміністра-
тивно-управлінська еліта, еліта судової влади, дипломатична і 
військова еліта, лідери політичних партій, громадських рухів, 
керівники впливових політологічних центрів, фондів, політичні 
технологи, політичні журналісти та коментатори» [8]. 

О. Крюков, інший український дослідник, вважає, що 
«політичний клас – це група, яка об’єднує тих, хто безпосередньо 
здійснює політичні та урядові функції. Правлячий клас перебуває 
між елітою та політичним класом. Це привілейовані елементи, які 
не виконують власне політичних функцій через свою фінансово-
економічну могутність, моральний авторитет у суспільстві, але 
здійснюють вплив на тих, хто править, і тих, ким управляють. Між 
ними точиться боротьба, яка не дозволяє їм злитися в монолітну 
еліту. У цьому плані виявляється різниця між демократичними та 
тоталітарними режимами: обидва мають правлячий клас (мен-
шість, яка при владі), але можливість його контролю з боку 
політичного класу (визначних впливових людей суспільства) є 
тільки в демократичних суспільствах» [9]. 

М. Головатий, даючи визначення поняттю «політичний клас», 
зазначає що він має формальний статус у суспільстві, не пов'яза-
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ний зі суспільним визнанням. Це здебільшого професійні функціо-
нери, які обіймають вищі посади в державі та працюють не в 
загальнодержавних інтересах, а відстоюють насамперед особисті 
інтереси та інтереси кланово-корпоративних груп, яким вони 
підпорядковуються.Також він наполягає, що політичний клас 
повинен обслуговувати перш за все національні інтереси титульної 
нації України, а не маніпулювати поняттями мови, історії та 
культури [10]. 

Р. Балабан характеризує політичний клас України як кастовий 
і малоефективний, який має ознаки клубності та відстороненості 
від громадянського життя. Політичний клас, на його думку, є 
спонтанно сформованим і не виконує функції флагмана суспіль-
ства. Також він не є носієм класичних цінностей, є номінальним і 
спонтанно утвореним. Політичний клас в Україні є олігархізо-
ваним, що зумовлено некласичними принципами ведення бізнесу, 
який теж малоефективний і тому потребує «підтримки» з боку 
держави. Вихід дослідник вбачає не в пошуку та очікуванні нових 
політиків, а в зростанні середнього класу як найбільш активної і 
свідомої верстви суспільства[11]. 

Л. Кочубей відносить до особливостей функціонування 
політичного класу в Україні такі чинники: 

- зміна виборчої системи (пропорційна система, але з від-
критими списками); 

- створення нових партій, які будуються з низів і таким чином 
невілюють втручання у партійну діяльність ззовні; 

- принцип зміни поколінь. 
Вона також відзначає певні особливості становлення 

політичного класу в Україні, таких як наслідування політичним 
класом досвіду попередньої політичної еліти, яка проявляється у 
схильності до патронажно-клієнтельських стосунків, злиття влади 
і приватної власності, ототожненні влади з конкретною людиною. 
Також недостатній професіоналізм та невідповідальність політич-
ного класу зумовлюють низький рівень суспільної підтримки, що 
призводить до відчуженості влади від населення. Тому на порядку 
денному стоїть питання зміни старої генерації політиків. 

Серед факторів згуртування політичного класу в Україні 
домінує орієнтація на сильного лідера, який формує навколо себе 
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команду відданих йому соратників. При цьому відмічається 
галузевий та регіональний фактори створення таких команд. Знову 
ж механізм рекрутування нових членів еліти відбувається через 
необхідні зв’язки у «команді», патронаж [12]. 

О. Корнієвський характеризує сучасну політичну еліту 
України як «негромадянську», що зумолює нездатність цієї еліти 
ставити суспільні інтереси вище приватних. Також він вказує на 
самоізоляцію політичної еліти від народу та його нагальних 
потреб, відсутність діалогу між владою та громадянським 
суспільством. Це і спричинило, на його думку, протистояння між 
народом і владою наприкінці 2013 року у так званому «Євромай-
дані». У суспільстві визрів запит на контроль над владною елітою 
та її підзвітність громадянам. Проте колишня опозиція здобувши з 
перемогою Революції Гідності владу, знову зачинила двері перед 
громадянським суспільством, закривши соціальні ліфти та дистан-
ціювавшись від народу, розпочала гру за старими правилами. 

Основною функцією громадянського суспільства він називає 
забезпечення надійного зв’язку між владою та народом. Також 
громадянське суспільство відіграє вирішальну роль у кадровому 
доборі еліти та виступає надійнимважелем впливу на владу, 
змушуючи виконувати взяті на себе зобов’язання. Діючу владу 
дослідник називає закритим елітним клубом, який, на відміну від 
розвинених демократій, не володіє ефективними каналами 
комунікації з громадськістю. 

Альтернативи перспективі оновлення політичної еліти через 
розбудову потужного громадянського суспільства – не існує. 
Необхідні умови для подальшої демократизації влади дослідник 
вбачає в законодавчих нововеденнях,які забезпечать відкритість 
владної еліти та гарантування ротаційної спроможності представ-
ницьких органів. Для цього потрібне створення виборчого законо-
давства з відкритими списками, механізмом відкликання депутатів, 
обмеження депутатських термінів двома строками, зменшення 
прохідного бар’єра, департизацієя політичної системи [13]. 

С.Брехаря відзначає великий вплив капіталу на формування 
політичного класу в Україні. При цьому розділяє три рівні 
взаємодії: прямий, опосередкований та тіньовий. У першому 
випадку йдеться про особисте представництво бізнесменів в орга-
нах влади, в другому – вплив на владу через своїх ставлеників, на 
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третьому рівні – вплив на бюджетні та приватизаційні процеси. 
Наразі в Україні існують три потужні олігархічні клани, які 
очолюють Р. Ахметов, І. Коломойский та В. Пінчук і які 
справляють безпосередній вплив на всі політичні процеси в 
державі. Союз капіталу та номенклатурної еліти дав поштовх до 
виникнення такого явища, як «керована приватизація», яка 
легалізувала передачу державних підприємств у руки бізнесу за 
достатньо вигідними умовами для капіталістів. Розуміючи силу 
інформаційного простору, великі бізнес-групи створюють потужні 
медіа-імперії, через які можуть справляти додатковий вплив на 
владу та суспільство[14]. 

Ф. Рудич, розглядаючи політичний клас в Україні, зазначає, 
що перед владою постають кілька викликів:  

Перший – це напрацювання консолідуючої ідеології, що перед-
бачає наявність ідеологічного консенсусу щодо найважливіших і 
значущих для розвитку громадянського суспільства цінностей. 

Другий – державна влада повинна створити правові, політичні 
та організаційні умови для існування інститутів громадянського 
суспільства та забовязана виступити гарантом їх функціонування. 

Третій – у своєму економічному розвитку Україна повинна 
перейти від доктрини «розвитку навздогін» до доктрини «розвитку 
на випередження». Для цього економіка України потребує суттє-
вих структурних змін через відтворення цілісної національної, а не 
корпоративної економіки. Для цього потрібна обґрунтована кон-
цепція економічних реформ та професійно підготовлені кадри [15]. 

А. Лой підкреслює, що вітчизняна політична еліта перебуває у 
ризикованому стані мінімального контакту с громадянським 
суспільством. У суспільстві назрів запит на оновлення політичного 
класу, який би був відокремлений від олігархічного бізнесу. Для 
цього потрібна атмосфера постійного тиску громадянського 
суспільства на владу. Тільки витіснивши сучасну примітивну 
бізнесово-політичну еліту, суспільство матиме змогу і перспективу 
розвитку [16]. 

Таким чином, Україною правлять не професійні, досвідчені 
особистості, які мають на меті загальнодержавне процвітання, а 
невелика група представників різних олігархічних кланів, зацікав-
лених у відстоюванні інтересів «своїх». Яскравим прикладом 
«професійності» української, так званої, еліти може слугувати 
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бесіда колишнього очільника ДФС Романа Насірова с потужним 
грузинським реформатором К. Бендукідзе. Р. Насіров, будучи 
головою одного з великих українських банків, виявив абсолютне 
незнання податкової системи України, яку згодом очолив [17]. 

Політикум України переважно складається з вихідців різних 
бізнес-кланів. Це надає їм можливість зберегти бізнес від зазіхань 
інших олігархів та через непрозорі правила гри на ринку 
утримувати конкурентність своїх застарілих і неефективних під-
приємств. Втративши владу та опинившись в умовах конкурен-
тного європейського ринку, їх очікує банкрутство. 

Проте політичний клас України вже не може працювати за 
старими схемами. За три роки в Україні з’явилася досить потужна 
група громадян, серед яких є журналісти, волонтери, активісти, що 
беруть на себе контроль за діями влади. Окрім того, на верхівку 
влади чиниться постійний тиск з боку міжнародних організацій, 
які вимагають продовження реформ.Тож до останніх здобутків 
сучасного політичного класу можна віднести: 

1. У правоохоронній сфері – створення патрульної поліції та 
переатестація старої міліції. 

2. У частині децентралізації влади – поява відповідної 
законодавчої бази, створення нових територіальних громад, 
проведення місцевих виборів та передача частини податкових 
надходжень до місцевих бюджетів. 

3. Судова реформа рухається повільно, проте в ній теж є 
суттєві зрушення, як то: конституційні зміни в частині правосуддя, 
зняття частини імунітету з суддів, створення Вищої ради право-
суддя, проведення конкурсів на посади суддів, зміни в діяльності 
Конституційного Суду України. 

4. Створення незалежних від діючої влади антикорупційних 
органів – Національного антикорупційного бюро України та 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ці два органи вже 
нині доводять свою ефективність, повертаючи сотні мільйонів 
вкрадених з бюджету гривен.  

5. Введення е-декларацій для депутатів та чиновників. що 
сприяє прозорому контролю за доходами влади та ускладнює 
можливість незаконного збагачення. 
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6. Введення системи Прозоро в державних закупівлях, в яких 
свого часу зникали мільярди державних коштів у невідомому 
напрямі. 

7. Багато державних посад тепер обіймаються тільки на 
конкурсній основі під контролем громадськості. Це підвищує 
професійність майбутніх чиновників та зменшує їх залежність від 
бізнесових та олігархічних кіл. 

На підході пенсійна, освітня та земельні реформи. 
У міждержавних відносинах Україні вдалося підписати ЗСТ , 

доєднатися до безвізового простору з ЄС, через Стокгольмський 
арбітражний суд зняти великий борговий тягар за газ перед 
російським «Газпромом» та домогтися накладення економічних 
санкцій на агресивну Російську Федерацію. Також Україна 
поступово виходить з економічної залежності перед РФ, скоро-
чуючи товарообіг, переорієнтовуючись на західний ринок та заку-
повуючи енергоносії за конкурентними цінами. Все це позитивно 
впливає на посилення незалежності держави. 

Головними наступними діями у формуванні стратегічного 
курсу політичного класу повинні бути: 

1. Зміна виборчого законодавства. Обрання парламенту за 
пропорційною системою з відкритими виборчими списками та 
позбавленням депутатської недоторканності ускладнить нове 
проходження колишніх неефективних політиків, які переважно 
користуються статусом законотворців для укриття від криміналь-
них справ та корупції. Це підвищить якість та ефективність 
парламенту, а також відповідальність парламентських партій щодо 
виконання своїх передвиборчих програм. Самі ці пункти усіляко 
замовчуються діючою Верховною Радою України, хоча ці питання 
були порушені у передвиборчих програмах усіх нині представ-
лених політичних партій у парламенті. 

2. Негайне створення Антикорупційного суду України. На 
сьогодні, незважаючи на досить ефективні дії САП та НАБУ, старі 
суди здебільшого саботують дії антикорупційних органів та 
відпускають злочинців на волю. Невідворотне покарання змусить 
майбутню еліту не так легко використовувати владу задля особис-
тих цілей. Проте незважаючина тиск з боку Заходу, нардепи 
відверто саботують прийняття відповідного закону. 
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3. Прозорий конкурсний відбір на всі керівні державні 
посади. Це підвищить якість, професіаналізм та відповідальність 
майбутньої політичної еліти.  

Таким чином, можна дійти висновків, що сучасна влада є 
історично та структурно похідною від радянської номенклатури, 
«збагаченою» кримінальними та олігархічними елементами в 
1990-х рр., є закритою за своєю суттю і не відповідає викликам 
сьогодення. Також неможливо зарахувати її за багатьма ознаками 
до класичної політичної еліти, тому за всі 26 років незалежності 
вона має перехідний і нестійкий характер і дістала від науковців 
назву «правлячий клас», або «політичний клас», і розглядається як 
основа для створення в майбутньому дійсно політичної національ-
ної еліти, яка буде відповідати високому званню і репрезентуватиме 
інтереси суспільства та користуватиметься його підтримкою. 

До проблем створення політичної еліти науковці відносять 
неефективну виборчу систему з закритими списками, відсутність 
масових партій, у надрах яких і відбувається селекція майбутніх 
еліт, відсутність прозорості і конкуренції під час добору управлін-
ців. Нинішні управлінці, які змінили колишній злочинний уряд 
В. Януковича, довели свою малоефективність у спробі провести 
реформи протягом 2014-2017 рр. Система, яка склалася ще у 
1990-х рр., і далі функціонує, ставлячи під загрозу не тільки добро-
бут громадян, а й загалом життєздатність та майбутнє всієї держави. 

Попри активний спротив олігархічних кланів певні зрушення 
в Україні є. Завдяки прозорій системі конкурсного відбору та 
активній участі громадськості нові органи, що були сформовані 
(такі, як Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне 
антикорупційне бюро України, Національна патрульна поліція), 
вже показують свою ефективність. Проте реформи поки що поло-
винчасті – незважаючи на гучні справи проти посадовців, 
недореформована судова система не в змозі довести антикоруп-
ційні справи до логічного завершення – покарання. Незважаючи на 
тиск з боку міжнародної спільноти щодо скорішого ухвалення 
закону про Антикорупційний суд, народні депутати України 
усіляко затягують законотворчий процес. 

В управлінні державою, з одного боку, є певні позитивні 
зрушення, такі як призначення іноземних топ-менеджерів, які 
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довели свою ефективність у своїх країнах. Але, з іншого боку, 
бачимо стару неефективну корумповану систему управління дер-
жавним майном, через яке, наче через решето витікають мільярди 
гривень платників податків. Зрештою, об’єми корупції в Україні 
вражають – майже половина бюджетних коштів потрапляють у 
кишені чиновників. 

У процесі реформи децентралізації певна частина грошей буде 
залишатися на місцях і таким чином зможе контролюватися 
місцевими громадами. Ця реформа зможе показати свою ефектив-
ність лише у майбутньому, бо нині, зважаючи на досить аполітич-
не і неактивне ставлення більшості громадян до місцевих справ, 
неможливо зробити належні висновки. 

Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що в Україні 
дійсно відбуваються позитивні перетворення, проте вони ще мало 
торкнулися старого політичного класу, який усіма правдами чи 
неправдами намагається утриматися при владі.  

 

________________________ 
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ПРОБЛЕМА УЧАСТІ ДЕРЖАВИ В ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ 

ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИВ УКРАЇНІ 
 

У статті розглядаються проблеми організації системи 
фундаментальних і прикладних політичних досліджень в Україні, 
які немають особливої підтримки з боку держави, зокрема, 
президентської гілки влади. Окремо аналізуються елементи сис-
теми політичної освіти в Україні з поглядудіючого законодавства. 

Ключові слова: політична освіта, політичні дослідження, 
політична наука, політичне управління, державне управління 

Chornyi O. The problem of the state's participation in the 
organization of modern political sciencein Ukraine. The article deals 
with the problems of the system of basic andapplied politica lstudies in 
Ukraine, which have no special support from the state, including the 
presidential branch.  

Elements of political education in Ukraine are separately analysed 
in terms of current legislation. 
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Суб’єктами створення наукового продукту у сфері політичних 
наук, зокрема, у галузі державного управління, в Україні є різні за 
підпорядкованістю і функціональною спрямованістю інституції – 
наукові установи і кафедри ВНЗ. Їх функціонування в умовах 
демократії і вільна конкуренція за науковим продуктом є чин-
ником предметної спеціалізації і попиту з боку суспільства. Тобто 
об’єктивно та чи інша установа виявляється провідною у розробці 
певної проблематики та її методологічного забезпечення. Різні 
форми наукової кооперації і комунікацій (колективні монографії, 
конференції тощо) сприяють обміну і формуванню загальних 
підвалин політичної науки в Україні, арозробка категоріально-
понятійного апарату, концептуальних підходів, формування 
наукових шкіл відбуваються в межах цих установ. 

Інституціональна інфраструктура організації сучасної україн-
ської політичної науки може бути представлена таким чином. 
Вищою державною науковоюустановою України, яка здійснює 
фундаментальні та прикладні наукові дослідження, а також 
координує проведення фундаментальних досліджень у наукових 
установах та організаціях України, є Національна академія наук 
України. Предметно політичні і суміжні дослідження, зокрема, з 
різних аспектів державного управління, здійснюються в кількох 
установах НАН України: 

‐ Інституті політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І. Ф. Кураса НАН України;  

‐ Інституті філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України; 
‐ Інституті соціології НАН України; 
‐ Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України; 
‐ Інститут іісторії України НАН України. 
У системі національних галузевих академій наук виокрем-

люється Інститут соціальної і політичної психології в структурі 
Академії педагогічних наук України. 

Окремою підсистемою організаційної інституалізації політичної 
науки в Україні є вищі навчальні заклади державної, приватної і 
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комунальної форм власності, представлені відповідними кафедрами і 
науково-педагогічними працівниками. Характерно, що в багатьох 
закладах кафедри мають поєднальну назву політології з однією зі 
суміжних дисциплін – державним управлінням, соціологією, 
філософією, соціальними технологіями або комунікаціями тощо. 

Зважаючи на специфіку підпорядкування і відповідні особли-
вості функціонування, необхідно виокремити у цій системі 
Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові 
України (далі за текстом – НІСД) і Національну академію 
державного управління при Президентові України (далі за текстом 
– НАДУ). Підпорядкування цих установ Президентові України має 
важливе значення для з’ясування особливостей їх функціонування, 
стану наукової дисципліни «державне управління»в країні, 
системи ідеологічного забезпечення державної діяльності, а у 
цілому – характеризує державну політику у науковій і освітній 
сферах. Саме ці питання є предметом цієї статті. 

На офіційному веб-сайті НІСД говориться, що цей 
заклад«утворений Указом Президента України № 127 від 4 
березня 1992 року» [1]. Насправді цим Указом не за назвою, а за 
змістом (п.1) не стільки утворено, скільки перетворено Інститут 
стратегічних досліджень Академії наук України в Національний 
інститут стратегічних досліджень, причому забезпечення 
методичного керівництва відповідно до Указу все ще було 
покладено на Академію наук України. Незрозуміло, куди поділося 
приміщення попереднього наукового закладуі чи існував він 
насправді (автору не вдалося знайти згадки про нього у пошукових 
системах Інтернету), оскільки п.5 Указу Кабінету Міністрів 
України доручалося «протягом місяця внести пропозиції щодо 
фінансування, матеріально-технічного та іншого забезпечення 
Національного інституту стратегічних досліджень, а також 
вирішити питання про надання йому приміщення» [2].  

Обґрунтовуючи необхідність утворення НІСД, акцентується 
увага на попиті на його продукцію з боку державних органів, 
«зважаючи на виняткове значення розробки наукових стратегій 
розбудови України, своєчасного забезпечення науковими рекомен-
даціями органів державної влади і управління»[2]. Нібито згадані 
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вищенаукові інститути Академії наук із цим завданням не 
впорюються або їх не існує взагалі. 

Своїми розпорядженнями Президент України Л. Кравчук 
піклувався не тільки про Статут НІСД, але й про його 
організаційну структуру, чисельність, фонд заробітної плати та 
матеріально-технічне забезпечення [3]. На НІСД покладалося, 
зокрема, завдання координації досліджень, які здійснюють наукові 
установи і аналітичні центри державних установ та громадських 
організацій, тобто закладалася своєрідна форма концепції стар-
шого і молодшого братів у науці.  

Водночас, для проведення додаткових наукових досліджень та 
експертиз проектів (програм), а також досліджень за замовленнями 
Адміністрації (радників) Президента України створювався резерв-
ний фонд у розмірі 10 відсотків від коштів, що виділялися НІСД на 
науково-дослідні роботи, а на Секретаріат Кабінету Міністрів 
України покладалося забезпечення НІСД матеріально-технічними 
засобами, транспортом і зв'язком, а також медичне та санаторно-
курортне обслуговування його працівників. І хоча це розпорядже-
ння втратило чинність відповідно до Указу Президента України 
№ 943/2000 від 01.08.2000, традиції президентського патерна-
лізму щодо НІСД були закладені. 

Подальше піклування Президента України про НІСД відобра-
жено в затвердженні президентським Указом № 296/93 від 2 серпня 
1993 року Статуту і організаційної структури НІСД [4].Символічно, 
що Статут НІСД у редакції Указу Президента Українивід 
30 грудня 1994 року №833/94 підписав ніхто інший як глава 
Адміністрації Президента Д. Табачник[5]. 

Наступний Президент України, Л. Кучма, не оминув увагою 
НІСД. Вірогідно, зміна важелів впливу в структурі органів 
державної влади призвела до появи Указу Президента України 
№ 585/94 від 10 жовтня 1994 року, згідно з яким НІСД «з метою 
створення більш сприятливих умов для наукових розробок» 
підпорядковується Раді національної безпеки при Президентові 
України» [6]. Наслідком такого підпорядкування стало входження 
НІСД у систему органів державної виконавчої влади 
(п. 2 Указу) і доручення Кабінету Міністрів України згідно зі 
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статтею 25 Закону України «Про державну службу» вирішити 
питання про віднесення посад працівників НІСД до відповідних 
категорій посад державних службовців (п. 3 Указу). Яким чином 
орган державної виконавчої влади здійснюватиме наукові 
розробки «у галузі стратегії геополітичного, соціально-економіч-
ного, державно-правового, військово-політичного та духовного 
розвитку України», Указ не конкретизував. 

Чи то Рада нацбезпеки незадовільно здійснювала методичне 
керівництво науковою діяльністю НІСД, чи то уподобання Прези-
дента хитнулись у бік іншої владної структури, але Указом 
Президента України № 1145/2000 від 19 жовтня 2000 року НІСД 
підпорядковується Адміністрації Президента України і постанов-
люється абзац третій пункту 4 Статуту НІСД викласти в такій 
редакції: «Тематичні плани дослідних робіт формуються на основі 
потреб Адміністрації Президента України і затверджуються Главою 
Адміністрації Президента України» [7]. 

Нарешті, Указом Президента України № 1158/2002 від 
16 грудня 2002 року«з метою дальшого вдосконалення діяльності 
Національного інституту стратегічних досліджень, підвищення його 
ролі в обґрунтуванні основних засад стратегії економічного і 
соціально-політичного розвитку, внутрішньої та зовнішньої 
політики держави» НІСД підпорядковано безпосередньо Пре-
зидентові України і визначено базовою науково-дослідною 
установою аналітико-прогнозного супроводження діяльності 
Президента України [8]. Цього разу нову редакцію Статуту НІСД 
підписав Глава Адміністрації Президента України В. Медведчук. 
Кабінету Міністрів України визначено передбачати у проектах 
Державного бюджету України окремим рядком бюджетні призначе-
ння на утримання НІСД в обсягах, необхідних для виконання 
покладених на нього завдань. Але це завдання у частині «окремим 
рядком» не виконується до цього часу: замість окремого рядка, 
фінансування НІСД приховане у витратах на наукові дослідження 
Управління справами Адміністрації Президента (див. табл. 1). 

По-перше, в Українінемає «базових» і другорядних науково-
досліднихустанов. У п. 4. статті 27 Закону про вищу освіту 
говориться: «Вищі навчальні заклади державної, комунальної та 
приватної форми власності мають рівні права у провадженні 
освітньої, наукової та інших видів діяльності» [9]. 
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По-друге, «базовість» у традиціях українського державо-
творення перетворюється в інституалізацію людської нерівності, 
сегрегації людського (наукового) ресурсу, розподілу до наближе-
них та віддалених від влади працівників, до застосування певних 
привілеїв щодо наближених до влади. 

У первинному варіанті Статуту усі спеціалісти НІСД мали 
статус державних службовців. Але ще одним Указом Президента 
№ 1408/2003 від 5 грудня 2003 року у п. 26 Статуту внесено зміни: 
керівні працівники і спеціалісти Інституту поділилися на держ-
службовців і просто наукових працівників[10]. Пояснення в тексті 
Указу дипломатичне: «у зв'язку з розширенням сфери діяльності 
Національного інституту стратегічних досліджень, покладенням на 
нього завдань здійснення фундаментальних досліджень процесів 
суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку, внут-
рішньої та зовнішньої політики України»[10]. Проте насправді не є 
зрозумілим,чи був цей крок продиктований необхідністю 
скорочення кількості держслужбовців у країні, чи формою 
посилення «вертикалі влади» через встановлення правової 
нерівності всередині установи за принципом «поділяй і володій». 

Президент України П. Порошенко продовжив вдосконалення 
управління НІСД. Указом Президента України № 633/2014 від 
5 серпня 2014 року внесено зміну до Статуту Національного інсти-
туту стратегічних досліджень, замінивши слова «директор Інсти-
туту» словами «радник Президента України – директор Національ-
ного інституту стратегічних досліджень». Тобто для того, щоб 
очолити Інститут, треба спочатку бути призначеним радником 
Президента. 26 липня того самого року Президент України Петро 
Порошенко призначив Володимира Горбуліна своїм радником, а 
зазначеним Указом увільнив його з цієї посади, призначивши 
«радником…–директором..» [11]. Годі й говорити, що жоден з 
директорів академічних інститутів не є радниками Президента, і 
питання виборів керівника НІСД, на відміну від ректорів ВНЗ, 
підпорядкованих МОН України, знімається з порядку денного. 

23 жовтня 2015 року П. Порошенко«з метою системного 
аналізу проблемних питань у відносинах з Російською Федера-
цією, вироблення пропозицій щодо забезпечення національних 
інтересів України» підписав Указ № 605/2015«Про Центр 
досліджень проблем Російської Федерації». Центр був утворений у 
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складі НІСД «як самостійний структурний підрозділ з метою 
системного аналізу проблемних питань у відносинах з Російською 
Федерацією, вироблення пропозицій щодо забезпечення націона-
льних інтересів України» [12]. В умовах перевантаження Прези-
дента конституційними обов’язками таке рішення викликає неодно-
значне тлумачення, адже, наприклад, у системі Національної 
академії наук Українидля створення самостійного структурного 
підрозділу достатньо рішення вченої ради установи. 

Апофеозом епопеї з підпорядкуванням НІСД став Указ Пре-
зидента України №11/2015 від 14 січня 2015 року, згідно з яким «з 
метою забезпечення належного функціонування та дальшого 
розвитку» Президент України П. Порошенко доручив передати 
управління НІСД Державному управлінню справами (Держуправ-
справами) [13]. З цього часу Держуправсправами, що піклується 
резиденціями, їдальнями, лікарнями, безпекою і гаражами, формує 
також тематичні плани дослідних робіт науково-дослідної установи. 

Напрями наукової діяльності НІСД повністю збігаються з 
проблематикою, що досліджується в академічних інститутах. 
Проте, на відміну від них, згідно із Указом № 127 до його 
основних завдань, крім наукових досліджень, входить організацій-
не, методичне та наукове супроводження підготовки проектів 
щорічних послань Президента України до Верховної Ради Украї-
ни; наукове супроводження здійснення Президентом України, 
Радою національної безпеки і оборони України повноважень у 
сфері національної безпеки України. Результати своїх наукових 
досліджень НІСД подає на розгляд Президентові України у вигляді 
проектів програмних документів, експертиз нормативно-правових 
актів, аналітичних довідок та пропозицій щодо основних засад 
внутрішньої та зовнішньої політики, шляхів розв’язання загально-
державних та регіональних проблем суспільного розвитку.  

Академічні наукові інститути теж подають свої експертні 
оцінки, аналітичні довідки і пропозиції до Адміністрації Президен-
та, проте це є їх правом, а не завданням, і відбувається це не 
часто, зазвичай у відчайдушних реакціях на політичні події, саме 
тому, що подальша доля цих документів невідома, а зворотний 
зв’язок відсутній. 

Отже, НІСД має серед наукових установ пріоритетне, а по 
суті, монопольне право впливу на формування ідеологічної 
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доктрини і політичної програми Глави держави. Зростають 
ризики помилки у виборі політичних рішень, а наукова спільнота 
позбавляється здорової конкуренції на ринку наукового продукту. 
Можна багато говорити про відірваність науки від практики, незва-
жаючи на щире бажання науковців долучитися до допомоги дер-
жавному управлінню. Зазначені принципи, закладені у систему 
взаємодії політичної науки і виконавчої влади, спрямовані саме на це. 

Національна академія державного управління при Президен-
тові України майже віддзеркалює шлях НІСД: протиставлення 
освітнім закладам, підпорядкованим Міністерству освіти і науки 
України, поступове підпорядкування Президентові, посилення 
контролю з боку Адміністрації Президента, надання керівному 
складу і частині викладачів статусу державних службовців, фінан-
сування за окремими статтями Державного бюджету. 

Як повідомляє офіційний сайт НАДУ, Українська академія 
державного управління при Президентові України була утворена 
Указом Президента України № 398 від 30 травня 1995 року. 
Насправді, якщо точніше, цей заклад було утворено на базі 
Інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті 
Міністрів України, що ліквідовувався цим самим Указом, а 
створений був Указом Президента України №126 від 4 березня 
1992 року на базі Республіканського інституту підготовки мене-
джерів при Кабінеті Міністрів України. Ось таким чином освітня 
установа через низку президентських рішень перейшла від 
підпорядкування Кабінету Міністрів України під крило президен-
тської Адміністрації. У 1996 році розпочали діяльність регіональні 
підрозділи Української академії державного управління при 
Президентові України у Дніпропетровську, Львові, Одесі та 
Харкові, які в 2001 році набули статусу регіональних інститутів. 
Відповідно до Указу Президента Українивід 21 серпня 2003 року 
№ 869, «враховуючи вагомий внесок у розвиток державного 
управління в Україні, а також беручи до уваги загальнодержавне і 
міжнародне визнання результатів її діяльності, Українській 
академії державного управління при Президентові України було 
надано статус національної з наступним перейменуванням у 
Національну академію державного управління при Президентові 
України» [14]. У зв’язку з функціями і завданнями, покладеними 
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відповідно до Указів Президента і Статуту НАДУ на цю освітню 
установу, виникає низка питань. 

По-перше, яким чином можливе освоєння більш ніж 3000 
щорічних публікацій науковців НАДУ з боку Президента або його 
Адміністрації чи то покладення ідей і пропозицій авторів цих 
публікацій у рекомендації та аналітичні доповіді, на чому 
наполягає Статут НАДУ, затверджений Президентом. 

По-друге, враховуючи ресурси, НАДУ мала би надати 
статистику щодо кількості і щорічної динаміки державних 
службовців, які мають дипломи Академії. Історія кадрових 
призначень в органах влади України за останні роки свідчить, що 
здобута в НАДУ освіта не є поширеним атрибутом curriculumvitae 
держслужбовців, особливо на відповідальних посадах. 

По-третє, незважаючи на «героїчну» історію НАДУ, у 
публічному інформаційному просторі залишається найактуальні-
шим і проблемним фактор некомпетентності українських держав-
них службовців, як і системи державного управління загалом. 

По-четверте, але не за значенням, у цьому дискурсі виникають 
питання правового порядку. Відповідно до Конституції України 
Президент України своїми розпорядженнями (стаття 106, 
пункт 31) «створює у межах коштів, передбачених у Державному 
бюджеті України, для здійснення своїх повноважень 
консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби» 
(стаття 106, пункт 28) [15], проте аж ніяк не національні 
академії та освітні інститути, які у подальшому діють у 
правовому полі центральних органів виконавчої влади. 

Відповідно до пукту 1 статті 3 розділу І Закону «Про вищу 
освіту» державну політику у сфері вищої освіти визначає Верховна 
Рада України, а реалізують Кабінет Міністрів України та централь-
ний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки (Міністерство 
освіти і науки України – О.Ч.). А у розділі IV статті 12 цього 
Закону визначаються суб’єкти управління у сфері вищої освіти 
(загалом – вісім – О.Ч.), де немає ані Президента, ані його 
Адміністрації. Загалом, стаття 31 свідчить про те, що «Рішення 
про утворення, реорганізацію та ліквідацію вищого навчального 
закладу для закладів державної форми власності приймається 
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Кабінетом Міністрів України» [16]. Отже, прийняте Президентом 
рішення є, щонайменш, перебільшенням повноважень. 

Далі в історії організації політичної науки з боку Президентів 
України гору брало прецедентне право: що дозволено поперед-
нику, є спадком наступника (для Президента В. Ющенка це стало 
винятком, зважаючи на його унікальні особисті інтереси). У ціло-
му за період з 2003 по 2014 рік Указ «Питання Національної акаде-
мії державного управління при ПрезидентовіУкраїни» мав 10 змін. 

Метушня щодо статусу працівників Академії закінчилася 
Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 року 
№ 703, відповідно до якої працівники НІСД і НАДУ наразі 
належать до відповідних категорій посад державних службовців І–
ІV категорій[17]. 

У цьому контексті стала гротескно суперечливою Постанова 
КМ України №65 від 11 лютого 2016 року «Про затвердження 
Правил етичної поведінки державних службовців», згідно з 
якою лояльність держслужбовця (п.7) передбачає, зокрема, 
«утримання від будь-яких проявів публічної критики діяльності 
державних органів, їх посадових осіб… недопущення впливу 
політичних інтересів на дії та рішення державного службовця 
….відмову від публічної демонстрації політичних поглядів і 
симпатій» [18]. Незрозуміло, яким чином за таких умов праців-
ники НІСД і НАДУ, що є держслужбовцями, здійснюватимуть 
науково-дослідні і експертні функції, передбачені Статутом та 
указами Президента України. 

Джерела фінансування НІСД і НАДУ не є предметом 
публічної уваги, проте подекуди виникають запитання. Наприклад, 
у Плані науково-дослідної роботи слухачів Львівського регіональ-
ного інституту державного управління НАДУ у джерелах фінансу-
вання робіт, окрім позначки «бюджет» трапляються ще окремі 
видатки за позначкою «2201560 Фундаментальні дослідження з 
держ. упр.» і «0301090 Прикладні розробки з держ. упр.» [19]. 
Тобто, на відміну від інших державних наукових установ країни, 
НАДУ має не одне, а декілька джерел фінансування. 

Як наслідок, джерела і, відповідно, динаміка і розміри 
фінансування НІСД і НАДУ відрізняються від ситуації в академіч-
них наукових інститутах, що відображено у табл.1. 



  

1
9
2
 

  
 Н

А
У
К
О
В
І 
ЗА

П
И
С
К
И

  
 

 
  

  
  

 В
и
п
ус
к 

3
(8

9
)

 

Т
аб
ли
ця

 1
 

 

В
и
т
яг
и

 із
 з
ак
он
ів

 п
ро

 Д
ер
ж
ав
н
и
й

 б
ю
дж

ет
 У
кр
аї
н
и

 щ
од
о 
за
п
ла
н
ов
ан
и
х 
ви
да
т
кі
в 
н
а 

ф
ін
ан
су
ва
н
ня

 р
із
н
и
х 
за

 п
ід
п
ор
яд
ку
ва
н
н
ям

 н
ау
ко
ви
х 
і о
св
іт
н
іх

 у
ст

ан
ов

[2
0;

 2
1;

 2
2]

 
 

К
од

 п
ро
гр
ам
но
ї 

кл
ас
иф

ік
ац
ії 

ви
да
тк
ів

 

Н
ай
м
ен
ув
ан
ня

 з
гі
дн
о 
з 
ві
до
м
чо
ю

 і 
пр
ог
ра
м
но
ю

 
кл
ас
иф

ік
ац
ія
м
и 

В
ид
ат
ки

 Д
ер
ж
ав
но
го

 б
ю
дж

ет
у 
У
кр
аї
ни

 (
за
га
ль
ни
й 

і с
пе
ці
ал
ьн
ий

 ф
он
ди

 р
аз
ом

),
 т
ис

. г
рн

 

 
 

20
14
р.

 
20

15
 р

. 
20

15
 р

. д
о 

20
14

 р
. %

 
20

16
 р

. 
20

16
 р

. д
о 

20
15

 р
. %

 
30

00
00

 
Д
ер
ж
ав
н
е 
уп
ра
вл
ін
н
я 
сп
ра
ва
м
и

 
 

 
 

 
 

03
01

08
0 

Ф
ун
да
м
ен
та
ль
ні

 і 
пр
ик
ла
дн
і р
оз
ро
бк
и 
та

 д
ос
лі
дж

ен
ня

 
у 
сф
ер
і д
ер
ж
ав
но
го

 у
пр
ав
лі
нн
я,

 с
тр
ат
ег
іч
ни
х 
пр
об
ле
м

 
вн
ут
рі
ш
нь
ої

 і 
зо
вн
іш
нь
ої

 п
ол
іт
ик
и 
та

 з
 п
ит
ан
ь 

по
се
ре
дн
иц
тв
а 
і п
ри
м
ир
ен
ня

 п
ри

 в
ир
іш
ен
ні

 
ко
ле
кт
ив
ни
х 
тр
уд
ов
их

 с
по
рі
в 

(к
он
ф
лі
кт
ів

) 

34
91

3 
33

70
8 

-3
,4

 
34

72
4 

+3
,0

 

03
01

13
0 

П
ід
го
то
вк
а 
ка
др
ів

, п
ід
ви
щ
ен
ня

 к
ва
лі
ф
ік
ац
ії 
ке
рі
вн
их

 
пр
ац
ів
ни
кі
в,

 с
пе
ці
ал
іс
ті
в 
де
рж

ав
но
го

 у
пр
ав
лі
нн
я,

 
пі
дг
от
ов
ка

 н
ау
ко
во

-п
ед
аг
ог
іч
ни
х 
і н
ау
ко
ви
х 
ка
др
ів

 з
 

пи
та
нь

 с
тр
ат
ег
іч
ни
х 
пр
об
ле
м

 в
ну
тр
іш
нь
ої

 і 
зо
вн
іш
нь
ої

 
по
лі
ти
ки

 

16
81

15
16

10
13

-4
,2

 
17

27
83

 
+7

,3
 

65
40

00
0 

Н
ац
іо
н
ал
ьн
а 
ак
ад
ем
ія

 н
ау
к

 У
к
ра
їн
и

 
 

 
 

 
 

65
41

03
0 

Ф
ун
да
м
ен
та
ль
ні

 д
ос
лі
дж

ен
ня

, п
ри
кл
ад
ні

 н
ау
ко
ві

 і 
на
ук
ов
о-
те
хн
іч
ні

 р
оз
ро
бк
и,

 в
ик
он
ан
ня

 р
об
іт

 з
а 

де
рж

ав
ни
м
и 
ці
ль
ов
им

и 
пр
ог
ра
м
ам
и 
і д
ер
ж
ав
ни
м

 
за
м
ов
ле
нн
ям

 у
 с
ф
ер
і п
ед
аг
ог
іч
ни
х 
на
ук

, п
ід
го
то
вк
а 

на
ук
ов
их

 к
ад
рі
в,

 ф
ін
ан
со
ва

 п
ід
тр
им

ка
 р
оз
ви
тк
у 

на
ук
ов
ої

 ін
ф
ра
ст
ру
кт
ур
и 
та

 о
б'
єк
ті
в,

 щ
о 
ст
ан
ов
ля
ть

 
на
ці
он
ал
ьн
е 
на
дб
ан
ня

 

29
13

74
9

27
48

52
1

-5
,7

 
24

92
47

9 
   

-9
,3

 



 

193 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

У зв'язку з катастрофічним станом фінансування науково-
технічної сфери, насамперед академічної, зокрема політичної 
науки, і вкрай негативними соціальними наслідками у питаннях 
зайнятості і оплати праці працівники НАН України та інших 
національних галузевих академій наук 19 квітня 2016 року 
провели масштабну акцію протесту і мітинг біля будівлі Верховної 
Ради України, 15 червня 2016року – нову акцію протесту з 
пікетуванням Кабінету Міністрів України. У 2015році на сайті 
Президента України була зареєстрована петиція «Врятуймо науку 
України», яку протягом трьох місяців підписало 15280 осіб [23]. 

Прикметно, що у цих акціях, виступах і публікаціях щодо 
поступового знищення української науки голос керівників і спе-
ціалістів НІСД і НАДУ не є відчутний. Поясненням цьому може 
бути, зокрема, недовіра до механізму петицій і взагалі до чинної 
влади. Натомість, петиція «Достойна заробітна плата державним 
службовцям» за три місяці зібрала тільки 4411 підписів [24], хоча 
кількість держслужбовців у країні у кілька разів перевищує 
кількість науковців. У той час, коли вчені академічних наукових 
установ змушені працювати 3-4 дні на тиждень із відповідною 
оплатою праці, видатки Державного бюджету на фінансування 
науково-освітніх установ при Президентові України збільшуються. 

Доцент НІСД Р. Марутян слушно наголошує: «У сучасному 
світі політика і наука тісно переплетені, ці два соціальні інститути 
доповнюють один одного і, іноді, вони так залежні, що їх складно 
розрізнити. Проблема науково-експертного супроводу державного 
управління ставить перед сучасним державним управлінням низку 
питань. Чи є незалежність наукової експертизи обов'язковим 
(основним) принципом аналітичної і експертної діяльності поряд з 
транспарентністю і публічністю? Чи існує спіраль недовіри між 
наукою і владою?» [25]. До суб’єктів системи науково-експертного 
супроводу державного управління в сфері національної безпеки 
України Р. Марутян відносить аналітичні служби Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента 
України, а також недержавні аналітичні центри і, звичайно, 
Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові 
України. Те, що у цій системі не знайшлося місця для наукових 
інститутів Національної академії наук України, не є випадковістю: 



 
 

194 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 3(89)
 

до групи проблем, що знижують ефективність державного управ-
ління в Україні, Р. Марутян зараховує, зокрема, такі: «Не набули 
значного поширення незалежні недержавні “фабрики думки”, а 
державна і академічна наука фактично втратила свій потенціал… 
Особливістю пострадянської експертної науки є високий ступінь 
політизації концепцій безпеки. Тобто «чистої», академічної теорії в 
царині безпеки поки не існує, наука і політика в цьому разі тісно 
переплетені. Це пояснюється, з одного боку, тим, що сама пробле-
матика, будучи тісно пов'язаною з миттєвими політичними інтере-
сами, змушує фахівців писати “на злобу дня”. З іншого боку, 
внаслідок різних причин (історичних, ідеологічних, матеріальних та 
ін.) учені пострадянських країн часто поєднують академічну кар'єру 
з політичною діяльністю» [25]. Наведений вирок академічній науці, 
вірогідно, не відбиває позицію більшості працівників НІСД, але є 
симптоматичним і загрозливим, якщо брати до уваги статутну 
функцію НІСД у формуванні принципів політики Президента. 

Україна вже відчула конфліктність, закладену у термін 
«особливий статус», та загрози останнього щодо стабільності 
спільнот. Фаворитизм держави щодо НІСД і НАДУ, поділення 
наукових установ на «базові» і другорядні призводить до: 

‐  порушення чесної конкуренції між науковими установами, 
школами, парадигмами, концептами щодо теоретико-методологіч-
них джерел розв’язання економічних і соціально-політичних 
проблем у державі; 

‐  встановлення монопольного права окремих наукових установ 
на істину; 

‐  збільшення ризиків прийняття упереджених рішень у 
політиці, основаних на ідеологічно виправданих наукових пози-
ціях і висновках; 

‐  порушення принципу справедливості і рівноправності, закла-
деного в основи демократії; 

‐  нехтування здобутками наукових установ НАН України, що 
поступово призводить суспільство і політиків до відчуття марного 
характеру діяльності цих інститутів і необхідності їх скорочення 
або ліквідації; 

‐  відчуження академічної науки від практики політичного 
життя, морального і духовного занепаду у суспільстві, почуття 
відчаю і приреченості інтелектуального розвитку країни; 
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‐  посилення авторитарних тенденцій у державі. 
Випадки підпорядкування наукових і освітніх установ безпо-

середньо вищим органам політичної влади в історії трапляються 
хіба що в авторитарних і навіть тоталітарних державах. Як не 
згадати про те, що за радянськихчасів у науковій інфраструктурі 
функціонувало два інститути – марксизму-ленінізму і суспільних 
наук – і обидва –при Центральному Комітеті КПРС, що було 
зафіксовано в їх назвах. Проте навіть у цьому разі держава 
намагалася використовувати свої важелі на користь нестандартних 
підходів до підвищення ефективності роботи освітньої установи, 
чим забезпечувала їй привілейоване становище. Перший ректор 
Інституту суспільних наук при ЦК КПРС Ф. Риженко дістав від 
ЦК КПРС повну свободу дій щодо прийому на роботу здібних і 
нестандартно мислячих людей, навіть якщо їх благонадійність 
викликала сумніви КДБ. А один з колишніх викладачів цього 
закладу, відомий соціолог І. Кон писав: «Тут надавали великого 
значення якості роботи, на що в інших місцях уваги не звертали. 
… Слухачі теж були вимогливі, звичайні пропагандистські лекції, 
з якими виступали високопоставлені партійні чиновники, в ІСН з 
тріском провалювалися. Моя соціологічна підготовка і, особливо, 
інтерес до соціальних проблем молоді, в яких був зацікавлений 
міжнародний комуністичний рух, тут виявилися реально затре-
бувані» [26, с. 84]. 

У цілому можна дійти висновку, що в країні незалежно від 
особистостей Президентів склалася система розбудови президент-
ської вертикалі навіть у сферах, далеких від конституційних 
президентських функцій. Створення лікарень, резиденцій, гвардій, 
нарешті – академій і інститутів, підпорядкованих безпосередньо 
Президентові або його Адміністрації, управлінню справами тощо, 
є ознакою авторитаризму і відчуження державних інституцій від 
основного джерела влади у вигляді, зокрема, наукової спільноти. 

Наслідком зазначеної державної політики є не тільки 
правова сегрегація наукового суспільства, але й моральні аспекти 
цього процесу, їх вплив не тільки на формування національного 
наукового співтовариства, але й на духовний розвиток нації 
загалом. 



 
 

196 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 3(89)
 

________________________ 
 
1. Про інститут. Офіційний веб-сайт Національного інституту 

стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.niss.gov.ua/presentation.html 

2. Про створення Національного інституту стратегічних досліджень. 
Указ Президента України № 127 від 4 березня 1992 р. [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/ 1_doc2.nsf/link1/ U012700.html 

3. Про Статут, організаційну структуру, чисельність, фонд заробітної 
плати та матеріально-технічне забезпечення Національного інституту 
стратегічних досліджень. Розпорядження Президента України № 58 від 
15 квітня 1992 р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/R005800.html 

4. Про Статут та організаційну структуру Національного інституту 
стратегічних досліджень. Указ Президента України № 296/93 від 2 серпня 
1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/ 
l_doc2.nsf/link1/U296_93.html 

5. Про внесення змін і доповнень до Статуту Національного  
інституту стратегічних досліджень. Указ Президента України № 833/94 
від 30 грудня 1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/833/94 

6. Про Національний інститут стратегічних досліджень. Указ 
Президента України № 585/94 від 10 жовтня 1994 р.[Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/585/94 

7. Питання Національного інституту стратегічних досліджень. Указ 
Президента України № 1145/2000 від 19 жовтня 2000 р.[Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ 
link1/U1145_00.html 

8. Питання Національного інституту стратегічних досліджень. Указ 
Президента України № 1158/2002 від 16 грудня 2002 р. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1158/2002 

9. Про вищу освіту. Закон України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page 

10. Питання Національного інституту стратегічних досліджень. Указ 
Президента України № 1408/2003 від 5 грудня 2003 р. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/ 
U1408_03.html 

11. Питання Національного інституту стратегічних досліджень. Указ 
Президента України № 633/2014 від 5 серпня 2014 р. [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу:http://www.president.gov.ua/documents/6332014-17516 



 

197 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

12. Про Центр досліджень проблем Російської Федерації. Указ 
Президента України № 605/2015 від 23 жовтня 2015 р. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/605/2015  

13. Про Національний інститут стратегічних досліджень. Указ 
Президента України № 11/2015 від 14 січня 2015 р. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/11/2015 

14. Про Національну академію [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=Page&page=18 

15. Конституція України[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page2  

16. Про вищу освіту. Закон України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page 

17. Про віднесення деяких посад працівників органів державної 
влади, інших державних органів, установ до відповідних категорій посад 
державних службовців та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
актів Кабінету Міністрів України.Додаток 7 до постанови Кабінету 
Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 703 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/703-2013-%D0%BF 

18. Про затвердження Правил етичної поведінки державних служ-
бовців. ПостановаКМ України №65 від 11 лютого 2016 р. № 65 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/ 
control/uk/cardnpd?docid=248839311 

19. Зведений план науково-дослідної роботи слухачів Національної 
академії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uadocs.exdat. 
com/docs/ index-508143.html?page=9 

20. Про Державний бюджет України на 2014 рік. Закон України. 
Додатки № 1-11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. 
rada.gov.ua/laws/show/719-18/page2 

21. Про Державний бюджет України на 2015 рік. Закон України. 
Додатки № 1-10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. 
rada.gov.ua/laws/show/80-19/page3 

22. Про Державний бюджет України на 2016 рік. Закон України. 
Додатки № 1-10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. 
rada.gov.ua/laws/show/928-19/page2 

23. Врятуймо науку України! Електронні петиції. Офіційне інтернет-
представництво Президента України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://petition.president.gov.ua/petition/18178 

24. Достойна заробітна плата державним службовцям. Електронні 
петиції. Офіційне інтернет-представництво Президента України [Електрон 
ний ресурс]. – Режим доступу: https://petition.president. gov.ua/petition/12932  



 
 

198 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 3(89)
 

25. Марутян Р. Научно-экспертное сопровождение государственного 
управления в сфере национальной безопасности [Електронний ресурс] 
/Р. Марутян. – Режим доступу: http://www.dsaua.org/index.php? Itemid= 
90&catid=66:2010-12-13-08-48-53&id=147:2011-06-29-10-31-01&lang=ru 
&option=com_content&view=article 

26. Кон И. С. 80 лет одиночества / И. С. Кон.– М.: Время, 2008. – 448 с. 
 
 

Фелікс Барановський  
 
 

ВПЛИВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ПРОЦЕС 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: 

УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ 
 

Досвід держав Європи показує, що процеси європейської та 
євроатлантичної інтеграції йдуть паралельно з процесами демо-
кратизації і навіть певним чином можуть бути ототожнені з 
ними. Тому важко переоцінити важливість участі в цих процесах 
громадянського суспільства.  

Європейське та євроатлантичне майбутнє країн-претенден-
тів, зокрема України, залежить не тільки від дипломатів та 
політиків. До роботи у цьому напрямі має долучитися суспільство 
загалом. Необхідною є постійна співпраця між державними 
установами і громадянським суспільством на всіх рівнях у процесі 
європейської та євроатлантичної інтеграції. Важливим є 
усвідомлення збігу інтересів держави та інститутів 
громадянського суспільства і громадського сектору в контексті 
досягнення стратегічних цілей. 

Активні контакти і взаємодія в рамках європейської 
спільноти на рівні пересічних громадян та інститутів громадян-
ського суспільства зможуть стати каталізатором зазначених 
процесів. Важливим також стає можливість лобіювання потреб 
держав, які прагнуть до членства в Європейському Союзі та 
НАТО, і пояснення їхніх цілей керівництву Північноатлантичного 
альянсу, ЄС, найбільш впливових Європейських держав з боку 
країн, що нещодавно стали членами цих організації, оскільки вони 
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знають добре усі труднощі перехідних суспільств і знаходяться у 
сприятливій для цього позиції. 

Ключові слова: громадянське суспільство, європейська інтегра-
ція, євроатлантична інтеграція, демократичний розвиток, європей-
ські цінності. 

Baranovskyi Feliks. Civil Society Impact on the Process of 
European and Euro-Atlantic Integration: Ukrainian Context. The 
experience of European countries shows that the process of European 
and Euro-Atlantic integration are parallel with the processes of 
democratization and even can be identified with them. Therefore, it is 
difficult to overestimate the importance of civil society participation in 
these processes. 

European and Euro-Atlantic future of aspiring countries, 
including Ukraine, depends not only on diplomats and politicians. The 
whole society must join to work in this direction. The continuous 
cooperation between government agencies and civil society at all levels 
is necessary in the process of European and Euro-Atlantic integration. 
It is important to understand the matching interests of the state and 
civil society institutions and public sector in the context of achieving 
strategic goals. 

Active contacts and cooperation within the European community 
at the level of ordinary citizens and civil society can be an accelerating 
factor for these processes. The opportunity to lobby for the needs of the 
countries aspiring to membership in the European Union and NATO 
and to explain their objectives to the leaders of NATO, of the EU and of 
the most influential European countries by the countries which are new 
members of these organizations also becomes very important because 
they know well all the difficulties of transition societies and are in a 
favorable position to do it. 

Key words: civil society, European integration, Euro-Atlantic 
integration, democratic development, European values. 

Для багатьох країн Європи, особливо країн ЦСЄ, які свого 
часу прагнули стати членом НАТО та Європейського Союзу, а 
згодом досягли цієї мети, існувало декілька принципових причин 
для здійснення цього кроку.  

По-перше, політична стабільність і набуття більш сильної 
глобальної позиції для країни в її стосунках з економічною групою 
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багатих дружніх держав. Ці політичні причини часто були 
пов’язані з пам'яттю жорстокої історії – двох головних війн у ХХ 
столітті, які майже знищили цілу Європу. 

По-друге, економічні причини, пов’язані з перевагами, що 
приносить членство, зокрема у ЄС, вільний ринок, економіка, 
орієнтована на експорт, взаємний зв'язок зі сильними розвиненими 
європейськими економіками і економічна допомога з ЄС для 
національних і регіональних проектів. 

По-третє, передача ноу-хау, особливо в галузі ефективного 
управління. Цей аспект не в останню чергу залежить від ефектив-
ного функціонування організацій громадянського суспільства. 

Усе це означає, що Євросоюз пропонує вищу якість життя, що 
пов'язане з вищим рівнем демократії та нижчим рівнем бюрократії, 
більшу готовність допомогти іншим, більшу чутливість до про-
блем, значимих для суспільства, серед яких соціальні, екологічні, 
правові тощо. Крім того, громадяни країн ЄС є більш сучасними, 
більш ліберальними, і значно впевненішими у собі, ніж громадяни 
країн, що не є членами ЄС. 

Як правило, вступу країн ЦСЄ до ЄС передував їхній вступ до 
Північноатлантичного альянсу. Це було пов’язано також з 
певними причинами. 

По-перше, сучасні проблеми, пов’язані з безпекою як окремих 
держав, так і їх громадян, постійно змінюються. Нові загрози, 
включаючи тероризм, мають транснаціональний характер. Зміцне-
ння міжнародної стабільності та безпеки ще більше залежать, з 
одного боку, від проведення внутрішніх реформ, а з іншого – від 
розширення масштабів міжнародного співробітництва.  

По-друге, сприяння ефективній безпеці неможливе в умовах 
відсутності фундаментальних демократичних доктрин та 
інституцій. В обох цих питаннях євроатлантичному партнерству 
належить ключова роль.  

Євроінтеграційні та євроатлантичні процеси в постсоціаліс-
тичних країнах, які свого часу прагнули членства в ЄС та НАТО і, 
врешті – решт, набули його, та тих, що прагнуть зараз, можуть 
вважатися такими, що йдуть паралельно з процесами демокра-
тизації і навіть певним чином можуть бути ототожнені з ними. 
Тому важко переоцінити важливість участі в цих процесах грома-
дянського суспільства. 



 

201 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

Європейське та євроатлантичне майбутнє країн-претендентів, 
у тому числі України, залежить не тільки від дипломатів та 
політиків. До роботи у цьому напрямі має долучитися суспільство 
в цілому. Активні контакти і взаємодія між такими країнами і 
європейською спільнотою на рівні пересічних громадяни та 
інститутів громадянського суспільства зможуть стати каталіза-
тором зустрічного руху політиків цих країн та керівництва ЄС, 
НАТО і країн-членів. 

Метою нашої статті є визначення впливу громадянського 
суспільства на процес європейської та євроатлантичної інтеграції, 
зокрема в українському контексті.  

Аналіз досліджень та публікацій. В рамках даної наукової 
розвідки серед досліджень, що представляють певний інтерес, в 
котрих приділено увагу окремим аспектам проблеми і на які 
спирався автор, можна виділити праці таких сучасних вітчизняних 
та зарубіжних дослідників як М. Золкіна, Л. Губерський, 
Є. Камінський, Є. Макаренко, О. Корнієвський, К. Петренко, 
І. Погорська, Д. Данкерлі, Ш. Фадж, Б. – Р. Макіавеллі тощо.  

Основні результати дослідження. Оскільки демократія і 
громадянське суспільство є взаємозалежними феноменами, то 
організації громадянського суспільства мають за моральний обо-
в’язок всіляко сприяти інтенсифікації вищезазначених процесів.  

З чого складається громадянське суспільство? До його складу 
можна віднести такі організації: 

1. Неурядові, некомерційні організації. 
2. Незалежнi засоби масової інформації. 
3. Громадські рухи. 
4. Профспілки.  
5. Громадські асоціації, засновані за етнічною ознакою.  
6. Соціальні підприємці. 
7. Релігійні асоціації. 
Організації громадянського суспільства можна визначити в 

абстрактних термінах як суму всіх організаційних cтруктур, члени 
яких мають цілі та обов'язки, що становлять загальний інтерес і які 
також виступають посередниками між державними органами 
влади та громадянами. Їх ефективність залежить від того, наскіль-
ки їхні члени готові допомогти досягти консенсусу через публічні 
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та демократичні дебати і прийняти результати демократичного 
процесу прийняття рішень. 

З точки зору нашої проблематики, найбільш значимим може 
бути діяльність двох перших типів організацій: НУО (неурядових 
організацій) або НДО (недержавних організацій), а також засобів 
масової інформації.  

У першому випадку, головним визначальним критерієм цих 
організацій є те, що вони не створюються державою в особі її 
установ та органів влади і не є похідними від них. У основі їх 
створення можуть бути суспільні цінності або узагальнені інтереси 
певних верств населення. 

Також необхідно виокремити та описати додаткові важливі 
критерії, за якими організація може бути визнана як неурядова 
(недержавна). Вони є такими:  

1. НУО (НДО) функціонують не для отримання прибутку.  
2. Діяльність переважно ґрунтується на правах людини. 
3. Дані організації розглядаються в якості центру мобілізації 

громадян та солідарних інтересів.  
4. НУО (НДО) функціонують як постачальники послуг і 

адвокати. Такі організації можуть бути групами самодопомоги або 
громадськими організаціями, але вони також можуть мати високо-
розвинену бюрократію.  

5. Організація потребує репрезентативності, тобто організація 
повинна мати членів. 

6. Автентичність, тобто організація потребує чітких цілей та 
цінностей.  

7. Організація повинна бути операційною, тобто не лише 
створювати ідеї, але й бути активною у своїй галузі.  

8. Економічна незалежність від держави.  
З приводу останнього критерію точаться постійні дискусії. 

Деякі організації можуть отримувати певний відсоток державного 
фінансування. Це не виключає того факту, що ці організації 
надають послуги в рамках суспільного інтересу та виступають 
посередниками між державою та суспільством, не будучи 
невід'ємною частиною ієрархічної державної структури. Тобто 
іншими словами відповідають решті критеріїв. У будь-якому випа-
дку частка державного фінансування не може перевищувати 50%. 
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У другому випадку, фахівці виокремлюють приоритетні 
аспекти, які випробувані у демократичних країнах і мають засто-
совуватися вітчизняними ЗМІ: 

- журналісти мають бути незалежними в поданні інформації й 
самостійно вести інформаційну політику в інформаційному прос-
торі країни; 

- журналісти повинні подавати інформацію на принципах 
збалансованості, точності та правдивості. Об’єктивність інформу-
вання в суспільстві забезпечується плюралізмом системи ЗМІ; 

- журналістика робить акцент не на ідеологічному впливові на 
суспільство, а на інформаційному, який забезпечується створенням 
насиченого фактами інформаційного поля [ 2, с. 261].  

У рамках дослідження варто говорити про чинники, які 
стримують процеси приєднання України до ЄС та НАТО у 
контектсті впливу на них організацій громадянського суспільства.  

У процесі руху по шляху інтеграційних процесів у суспільстві 
може відчуватися розчарування або апатія, а також зростати 
відстань між політиками та звичайними громадянами. Демокра-
тичні (читай європейські) цінності залишаються абстрактними для 
значної частини громадян, що призводить до суспільного 
конформізму, в тому числі, на жаль, і організаціями громадян-
ського суспільства, щодо цінностей, впроваджених недемократич-
ними і корумпованими елітами.  

Існує і ще один бік справи. Поруч із досить сильною 
підтримкою приєднання до Європейського Союзу існує і певний 
елемент страху в українському суспільстві стосовно змін.  

Щодо цього організації громадянського суспільства мають 
особливу відповідальність за зміцнення демократичної культури та 
мають зробити участь невід'ємною частиною повсякденного життя.  

Культура участі має на увазі той факт, що немає ніяких прав 
без обов'язків, і немає свободи без відповідальності. У цьому плані 
основною вимогою функціонування громадянського суспільства є, 
передусім, якісний стрибок у просуванні культури участі. 
Культура участі є основою для таких важливих аспектів як: 

- легітимність влади; 
- політична демократія та захист прав людини; 
- соціальна справедливість у вільному суспільстві; 
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- залучення громадян до процесу прийняття рішень. 
Для успішного здійснення даних завдань відчизняні 

організації громадянського суспільства мають налагоджувати 
контакти з неурядовими організаціями та асоціаціями 
громадянського суспільства країн-членів ЄС, бути поєднувальною 
ланкою між ними, європейськими інституціями і широкою 
громадськістю за допомогою інтерактивного підходу та засобів 
низового діалогу. 

Як раз у якості успішного прикладу вищеозначених контактів 
можна навести діяльність міжнародного правозахисного центру 
«Ла Страда–Україна». Він займається протидією торгівлі людьми, 
насильству в сім’ї, захистом прав дітей та гендерним 
просвітництвом. Організація активно бере участь у різноманітних 
проектах у цих напрямах, що проводиться ЄС та неурядовими 
інституціями у країнах Центрально–Східної Європи. З початку 
2000-х рр. проекти центру стали отримувати фінансову підтримку 
представництва ЄС, західних посольств та фондів, агентства США 
з міжнародного розвитку [Див.: 6, с. 38]. 

Також у контексті розв’язання проблеми стереотипів у 
середині українського суспільства щодо євроінтеграційних та 
євроатлантичних процесів та ролі НДО у них, необхідно говорити 
ще про два поняття, які йдуть рука об руку – це розширення ЄС та 
спільна європейська ідентичність.  

Зокрема, у приєднанні держав ЦСЄ до НАТО бачили не тільки 
розв’язання проблем національної безпеки, але й знак того, що 
вони не ізольовані від інтеграційних процесів Європи й мають 
європейську ідентичність. 

Європейські нації прагнуть до єдності, щоб спільно знайти 
відповіді на глобальні виклики, з якими зіштовхнулося людство 
у ХХІ столітті. Включення до європейського простору дає 
можливість вирішити національні проблеми за умови прийняття 
сучасної демократичної ціннісної системи, норм особистісної й 
державної поведінки.  

Ключовою внутрішньою метою Європейського Союзу є 
сприяння економічному та соціальному прогресу, головним чином 
через створення зони без внутрішніх кордонів, підтримку 
економічної і соціальної цілісності. Основною зовнішньою метою 
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політики ЄС є ствердження його ідентичності на міжнародній 
арені, передусім через спільну зовнішню політику та політику 
безпеки. Основоположними принципами, якими керується 
Європейський Союз, є повага до національної самобутності, 
демократії та фундаментальних прав людини. Процес розширення 
ЄС значною мірою бачиться як створення співтовариства, що 
засноване на спільних цінностях і моральних нормах.  

Щодо європейського вибору у розвитку України, то він також 
має подвійний характер. По-перше, напрям руху у бік європейської 
цивілізаційної моделі дає можливість досягти прогресу в усіх сферах 
життєдіяльності суспільства і держави. Це працюватиме на підви-
щення в Україні європейської культури ідентичності й інтеграцію 
до загальноєвропейського середовища. По-друге, зміцнення в 
Україні європейської ідентичності одночасно означає посилення 
власної національної ідентичності, пошкодженої тоталітарним 
минулим. Це є особливо важливо зараз, коли наша країна опинилася 
на лінії зіткнення двох цивілізаційних підходів до суспільного 
розвитку – європейсько-демократичного та азійсько-авторитарного.  

Процеси глобалізації поступово впливають на суспільно-
політичний світогляд громадян України. Вони дійсно починають 
орієнтуватися на Європу. Україна прагне повернути собі європей-
ську спадщину. Даний процес характеризується позбавленням 
комплексу меншовартості.  

Проте кардинального перевороту в суспільній свідомості ще 
не відбулося. Поділ проходить у межах кожної системи суспільних 
відносин. Саме ця амбівалентність все ще гальмує внутрішній 
розвиток та реформи всередині країни, в тому числі у рамках 
боротьби з корупцією. Йдеться про демократичні та правові 
принципи, які Україна нібито поділяє теоретично, але якими часто 
нехтує на практиці. Ситуація зміниться на краще тільки тоді, коли 
відбудеться переворот у суспільній свідомості у бік справжнього 
патріотизму, який саме і передбачає сприйняття європейських 
цінностей свободи і демократії. Отже, на сьогодні, процес 
самоідентифікації багатьох громадян України пов’язаний з певним 
вольовим зусиллям. 

Бути європейцем сьогодні – це означає брати участь у 
масштабному процесі й у рішучих діях, в яких особиста 
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ангажованість, що розуміється насамперед як ангажованість 
громадянська, приводить ціною волі, боїв, конфліктів і подолання 
перешкод, але також ціною переконань, впевненості і вірності 
недоторканним принципам демократії і поваги індивідуальних і 
колективних свобод до поступового формування єдиної для сотень 
мільйонів людей ідентичності. Як зазначають сучасні зарубіжні 
дослідники Д. Данкерлі і Ш. Фадж, «у забезпечення можливостей 
для відкритої громадської дискусії та соціального діалогу, здорове 
громадянське суспільство має відігравати центральну роль у 
моніторингу стану демократії та у сприянні постійному перегляду 
того, де існують її межі» [10, с. 244 – 245]. 

Для України було б корисно, якби не тільки політики й уряд, а 
і її духовні пастирі, письменники і викладачі вищої школи, журна-
лісти і публіцисти, представники організацій громадянського 
суспільства, будучи переконаними європейцями, бачили свою 
задачу у привнесенні основних моральних цінностей європейців у 
суспільну свідомість.  

Формування європейської ідентичності є набагато необхідні-
шим і терміновим, ніж це було на самому початку створення ЄС, 
воно може бути здійснено лише при участі всіх його громадян, до 
яких продовжують приєднуватися й у найближчому майбутньому 
приєднаються ще десятки мільйонів. Їх європейська ідентичність 
може бути лише ідентичністю європейців, що відчувають себе 
такими у своєму повсякденному житті, користуються тими самими 
соціальними перевагами, однаковими правами і разом, без усяких 
заборон, звертаються до осмислення своєї історичної і культурної 
спадщини.  

Сучасна європейська дослідниця Беатріс Рангоні Макіавеллі 
стверджує, що європейська інтеграція не може бути досягнута без 
активної, відповідальної участі громадян Європи [12, с. 37]. На її 
думку, «коли справа доходить до демократичного формування 
політики на європейському рівні, додаткові критерії ідентифікації 
необхідні для створення європейської ідентичності. Якщо 
громадянство Європейського Союзу визначається просто як сума 
всіх національних громадянств, то "європейське" повинно бути 
синтезом декількох критеріїв національної ідентичності, які 
випливають із загальної традиції» [12, с. 37].  
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«Це означає, однак, що демократичний процес на європейсь-
кому рівні – навіть більше ніж на національному рівні – повинен 
забезпечити діапазон партисипаторних структур, у яких все грома-
дяни, з їх різною ідентичністю, можуть бути представлені, і які 
відображають гетерогенний характер. Ідентичність людей також 
визначається шляхом членства в групах інтересів у різноманітних 
формах організацій громадянського суспільства» [12, с. 37]. 

Європейський Союз може розраховувати на реалізацію своїх 
амбіційних планів досягнення нового рівня гомогенності європей-
ського економічного, соціального та соціокультурного простору 
лише за умови подолання як внутрішніх, так і зовнішніх соціо-
культурних меж, або принаймні створення надійних систем 
комунікацій між різними народами. Без допомоги та зусиль з боку 
активного громадянського суспільства не обійтися. Зрозуміло, що 
й подальша інтеграція вже не є процесом, який відбудеться «над 
головами», але продовжуватиметься більш дискурсивне залучення 
самих громадян Європи. Йдеться про зосереження цілей на 
залученні людей і організацій до більш централізованої участі у 
формуванні та реалізації політики ЄС [Див.: 10, с. 242]. 

Виходячи з цього, важливо підкреслити, що громадська думка 
в країнах ЄС не повинна розглядати його розширення як 
потенційну небезпеку чи загрозу, а радше як природну еволюцію 
всіх тих досягнень, які відбулися і відбуваються на європейському 
континенті. Це особливо проявилося в рамках проведеного у 
Нідерландах референдуму щодо ухвалення євроасоціації з 
Україною. Його негативний для України результат був обумов-
лений комплексом причин, серед яких: вплив російської пропа-
ганди, міграційна криза, внутрішні проблеми ЄС, пов’язані із так 
званою «хворобою зростання», а головне – майже повна необізна-
ність європейської спільноти загалом та пересічних громадян 
окремих країн ЄС щодо процесів, які відбуваються навколо решти 
європейських країн – сусідів ЄС. Ця проблема може бути зрушена 
з мертвої точки як раз завдяки горізонтальним зв’язкам і 
контактам організацій громадянського суспільства України та ЄС, 
через спільні проекти та ініціативи.  

З іншого боку, ми вже є частиною Європи, яка є 
різноманітною, плюралістичною та мультикультурною. У цьому 
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плані кожна європейська країна може принести свої традиції, 
досвід, здатність вирішувати нові виклики та зробити вагомий 
внесок у розвиток Європи. 

Наразі є конче необхідним суспільний дискурс про довго-
строкові цілі, орієнтацію, цінності й інтереси України. Особливо 
необхідно поліпшити можливості для демократичної дискусії. 
Виступи і контрвиступи, зіставлення протилежних позицій, у тому 
числі стосовно НАТО, можуть прорвати звичайну рутину і 
показати, що йдеться дійсно про пошук кращих відповідей на 
питання майбутнього. При цьому, ЗМІ повинні стати форумом для 
обговорення питань майбутнього нашого суспільства, ґрунтовно і 
творчо інформувати громадян про складні теми, розширюючи тим 
самим громадське розуміння питань безпеки.  

В Україні громадянське суспільство певний час здебільшого 
покладалося на зусилля державної влади в процесі європейської та 
євроатлантичної інтеграції. Його первинна роль включала 
контроль і надання рекомендацій. Діяльність організацій грома-
дянського суспільства при відсутності громадських спільних 
обговорень була сконцентрована на реакції щодо дій уряду, 
замість впливу на прийняття рішень.  

При цьому, як зазначають експерти, саме несвоєчасність 
державної інформаційної кампанії в Україні (2006–2007рр.) на 
підтримку євроатлантичної інтеграції дала грунт для утворення 
досить стійких міфів про Альянс, з чим протягом тривалого 
періоду довелося боротися фахівцям із відповідного Департаменту 
НАТО Міністерства закордонних справ України та громадським 
активістам [Див.: 3, с. 6]. 

Отже, ефективна діяльність організацій громадянського суспі-
льства та громадського сектору в Україні в плані інформаційної 
роботи щодо НАТО може визначаться проведенням публічних 
заходів, серед яких конференції, тренінги, семінари, ознайомчі 
візити до офіційних установ НАТО та країн-членів тощо.  

При цьому найбільшу увагу варто приділити роботі на регіо-
нальному рівні, особливо в регіонах, де обізнаність щодо євроатлан-
тичної проблематики та підтримка населенням цього питання були 
традиційно низькими. Ця діяльність не повинна обмежуватися 
короткотерміновими заходами, недостатньо ефективними з огляду 
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на їх періодичність, а має бути пов’язана з постійною роботою на 
місцях. Вона може бути особливо актуальною в останній час, коли 
військові дії на Сході України і анексія Криму Росією призвели до 
зміни стереотипів у значної частини населення.  

Останнім часом, однією з небагатьох НУО, які системно займа-
лися проблематикою євроатлантичної інтеграції, був Інститут 
трансформації суспільства (ІТС) – провідний недержавний науково-
дослідний центр України. Він проводить значну просвітницьку 
діяльність серед різних сегментів українського суспільства, аби на 
основі об’єктивних даних довести переваги євроатлантичної моделі 
розвитку [Див.: 5]. 

Дійсно, як показують останні опитування, зокрема Центру 
економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, 
відносна більшість – 44% українців – у разі проведення 
референдуму проголосували б за вступ України в НАТО, проти 
були б 26%. Не брали б участі в референдумі і не визначилися 
загалом 31% опитаних. У 2007-му за вступ до НАТО готові були 
проголосувати 19% респондентів, проти – 54%. Не брали б участі в 
референдумі й не визначилися на той час загалом 27% опитаних. 
Референдум щодо вступу до НАТО мав би шанси бути успішним 
передусім за рахунок голосів Заходу (70%) і Центру України 
(49%). Супротивники НАТО переважають на Сході (44% проти 
31%) і на Донбасі (37% проти 21%), на Півдні частки супротив-
ників і прихильників значно не відрізняються (34% проти 30%) [7]. 

У питанні підтримки вступу до НАТО в період 2014–2015 років 
було досягнуто перелому: ідея вступу вперше за часи незалежності 
України здобула підтримку відносної більшості громадян і більшості 
тих, хто взяв би участь в уявному референдумі. Водночас, стосовно 
цього питання, на відміну від вступу до ЄС, ще не досягнуто пере-
ваги позитивного ставлення над негативним у всіх регіонах. Згідно 
з опитуванням, на гіпотетичному референдумі стосовно вступу до 
Євросоюзу «за» проголосували б 56% опитаних, проти були б 
18%, 26% опитаних не брали б участі в референдумі або не 
визначилися [7].  

У цьому аспекті не викликає сумніву, що лише у кооперації та 
координації спільних зусиль державної влади та організацій грома-
дянського суспільства можна досягти мети у забезпеченні сталої 
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підтримки населенням курсу на цивілізований, демократичний 
розвиток, витілений у життя в країнах-членах ЄС та НАТО.  

Загалом, «вітчизняний досвід співпраці НУО з органами влади 
у сфері демократичного контролю, набутий за роки державної 
незалежності, засвідчує наявність проблем, що характерні для 
відносин між владою та громадським сектором: традиції замкне-
ності держапарату, непрозорість вироблення державної політики, 
взаємна недовіра, низька ефективність «третього сектору» в 
лобіюванні своїх позицій [4, с. 154].  

Зокрема, як зазначає сучасний вітчизняний дослідник Катери-
на Петренко, «ефективна взаємодія ГО та органів державної влади 
залежить від створення інституційних і процедурних можливостей 
для їх повноцінної діяльності. Прозорість стосунків між органами 
державної влади та громадськими організаціями повинна будува-
тися на довірі громадськості до державних органів внаслідок 
зменшення корупції, ефективного використання коштів, державної 
фінансової підтримки ГО, закріплення в національному законодав-
стві європейських принципів та стандартів взаємодії органів 
державної влади з ГО, а також забезпечення уніфікації та стан-
дартизації правил і процедур відносин органів влади з 
громадянами» [8, с. 385]. 

Щодо умов, які характерні для країн з затримкою демократії, 
то стає очевидним, що громадянське суспільство має відстоювати 
європейські цінності і вимагати їх захисту. Воно має дуже швидко 
адаптуватися до нової реальності, пояснюючи значення європей-
ських цінностей та стандартів широкому загалу. Так званий третій 
сектор має створити життєздатну демократичну основу в суспіль-
стві. Насамперед, громадянське суспільство повинне зробити 
значно більше, ніж моніторинг і коментування успішності та 
неуспішності реформ. Воно має стати провідником ідей і принци-
пів європейського співтовариства і демократичних цінностей, зав-
дяки чому громадськість повинна знати усе про їх зміст і практич-
ну цінність у повсякденному житті.  

Про важливість та необхідність зусиль громадянського 
суспільства у вищезазначеному напрямі свідчить виявлення 
прямого зв’язку між рівнем обізнаності щодо актуальних питань у 
сфері відносин Україна – ЄС та безпосередньою підтримкою ідеї 
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членства України в ЄС. «Іншим доцільним напрямом роботи 
акторів громадянського суспільства має бути цільовий тиск на 
органи державної влади та державних діячів, які безпосередньо 
долучені до реалізації євроінтеграційних реформ та зобов’язань 
України перед ЄС» [1, с. 13].  

Низка пострадянських країн, серед яких і Україна, часто 
тільки імітують реформи, що ведуть до пристосування до 
стандартів ЄС. Щодо ЄС, то він також поводиться відповідно.  

У відносинах з цими країнами ЄС впровадив Інструмент 
Європейського сусідства та партнерства, який підтримує Європей-
ську політику сусідства. Його пріоритетними галузями є: 

1.  Демократичний розвиток, правова держава, ефективне 
управління. 

Ця галузь вміщує у себе такі складові:  
- свобода мас-медіа, політичний плюралізм, права людини, 

розвиток громадянського суспільства;  
- реформа правової системи; 
- управління суспільними фінансами і реформа державного 

управління. 
2. Торгівля й інвестиції, регуляторне вирівнювання і реформи. 
Ця галузь включає у себе такі складові:  
- експортне й інвестиційне просування, зокрема, через 

ринкові і регуляторні реформи; регуляторне вирівнювання в 
окремих секторах і реформи відповідно до Угоди про партнерство 
і співробітництво та Плану дій. 

3. Регіональний розвиток, сталий економічний і соціальний 
розвиток, зниження бідності. 

Ця галузь включає у себе такі складові: 
- соціальні реформи і соціальний захист; 
- регіональний розвиток і сталий розвиток, у тому числі 

захист навколишнього середовища; 
- освіта, професійний розвиток і мобільність. 
4. Підтримка мирного розв’язання конфліктів. 
Інструмент Європейського сусідства та партнерства фінансує 

дії в різних секторах, у тому числі: більш справедливий розвиток; 
регулятивна торгівля і реформи; лібералізація певних секторів; 
правосуддя і внутрішні справи; енергія; транспорт; інформаційне 
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суспільство; екологічна сталість; дослідження та інновації. Крім 
того, він може забезпечити підтримку виборчому спостереженню і 
посткризовим місіям і підготовці до надзвичайних ситуацій [11]. 

Важливим чинником інтенсифікції євроінтеграційних зусиль 
громадянського суспільства бачиться імплементація Угоди про 
асоціацію. Як вважає І. Погорська: «інструментарій Угоди про 
асоціацію повинен забезпечувати ефективний контроль за викона-
нням Україною взятих на себе зобов’язань, що передбачатиме в 
тому числі кооперацію ЄС з українськими суспільними силами, 
зацікавленими в проведенні реальних реформ. Наприклад, цьому 
сприятиме встановлення коротко та середньострокового плану-
вання виконання Україною своїх зобов’язань і його постійний 
моніторинг. У цьому процесі активну роль має відігравати і 
українське організоване громадянське суспільство (зокрема, через 
максимальний доступ до інформації стосовно виконання Угоди й 
участі в моніторинговому процесі). Ще одним важливим інстру-
ментом мають стати ефективні процедури вирішення суперечок, 
які виникатимуть у зв’язку з виконанням договору» [9]. 

«З іншого боку, на її думку, договір повинен дозволяти 
українському бізнесу й організованому громадянському суспіль-
ству реалізовувати свій потенціал без посередництва держави. У 
цьому аспекті ключовим є надання українським фізичним і 
юридичним особам можливості користуватися перевагами Угоди 
про асоціацію через пряму дію її норм» [9].  

Якими можуть бути шляхи впливу організацій громадян-
ського суспільства на євроінтеграційну політику?  

Вони можуть впливати або безпосередньо (розв’язуючи такі 
проблеми, як бідність, нерівність і екологічна деградація), або 
побічно (вводячи людей у демократичну участь індивідуально і 
колективно і взаємодіючи з політичними діячами та впливаючи на 
процес прийняття політичних рішень). 

Також засобами можуть бути: 
- робота з урядовими агенціями; 
- лобіювання і неформальна адвокація; 
- здійснювання моніторінгової політики і оприлюднення 

результатів; 
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- розробка і оприлюднення політичного аналізу і рекомендацій; 
- навчання і підвищення навичок держслужбовців та тих, хто 

відповідає за прийняття рішень; 
- робота та лобіювання (в країні або за кордоном) із міжна-

родними агенціями і іншими акторами для того, щоб вплинути на 
політику на місцях; 

- підвищення загального громадського усвідомлення через 
ЗМІ, освіту і навчання; 

- організація заходів і громадських дебатів; 
- організація або заохочення протестів. 
Інституційні формати для залучення до процесу європейської 

та євроатлантичної інтеграції складаються з таких елементів: 
- коаліції неурядових організацій, також дії, проекти і 

програми, особливо зосереджені на європейській та євроатлан-
тичної інтеграції; 

- коаліції, дії, проекти і програми, які зосереджені на інших 
проблемах, які належать до європейської та євроатлантичної 
інтеграції; 

Напрями сприяння з боку ЄС та НАТО можуть бути такими: 
- сприяння у впровадженні ініціатив самопідтримки; 
- сприяння в набутті досвіду роботи в міжнародних партнер-

ських мережах і проектах; 
- сприяння у розвитку неупередженої та незаангажованої 

системи фінансування організацій та акторів громадянського 
суспільства від місцевих джерел, через податкові стимули для 
бізнес-структур; 

- навчання представників громадянського суспільства для 
роботи з установами ЄС та НАТО; 

- підтримка взаємовигідної співпраці з акторами та організаці-
ями громадянського суспільства усередині ЄС та країн-членів НАТО.  

Багато викликів, з якими зіткнулося та стикається громадян-
ське суспільство постсоціалістичних країн, є тими самими, що 
стоять загалом перед державою та суспільством: консолідація 
демократії, перемога над бідністю, зменшення катастрофічної 
різниці у прибутках і забезпечення економічного зростання. 
Головним викликом є поточна невизначеність з політичним і 
економічним майбутнім. 
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Більш конкретним викликом є сприяння державі в тому, щоб 
змусити демократичні установи функціонувати належним чином. 
Наприклад, судова система в деяких постсоціалістичних країнах 
використовується для обслуговування виконавчого органу влади, і 
проблема перетворення її на дійсно незалежний орган є як 
ризикованою, так і важкою. 

Важливим аспектом наближення європейських цінностей є 
необхідність подолати найбільші перешкоди, саме допомогти 
суспільству розвинути демократичну політичну культуру і здолати 
сумну спадщину минулого – конформізм і апатію, клієнтелізм і 
корупцію, пасивність і відсутність ініціативи, відсутність грома-
дянської відповідальності і нетерпимість щодо меншин.  

Громадянське суспільство в постсоціалістичних країнах, 
зокрема в Україні, незважаючи на його слабкості, відсутність 
ресурсів і громадської підтримки, досягло багато у впливі на 
політику європейської та євроатлантичної інтеграції, а також у 
процесі її інтенсифікації. Щодо України, то багато викликів і 
проблем ще залишаються, і є нагальна потреба в міжнародній 
підтримці, націленій на подолання недоліків. 

Для того, щоб більш ефективно впливати на політику 
підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції, громадян-
ське суспільство має бути краще обізнаним у європейському 
мисленні, планах, процедурах і нормах. У цьому плані організації 
громадянського суспільства країн ЦСЄ мають найкращі можли-
вості та досвід, щоб забезпечити таке сприяння. 

Незважаючи на підтримку ЄС, немає чіткої видимості майбут-
нього України. Країни ЦСЄ знають добре усі труднощі перехідних 
суспільств і знаходяться у сприятливій позиції для лобіювання 
потреб і пояснення цілей України керівництву найбільш впливо-
вих європейських держав. 

У контексті вищезазначеного важливо узагальнити функції 
організацій громадянського суспільства, пов'язаних з його роллю в 
процесі європейської та євроатлантичної інтеграції. Вони можуть 
бути класифіковані таким чином: 

- пізнавальна функція; 
- організаційна функція; 
- інтегративна функція; 
- функція лобіювання. 
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Пізнавальна функція. Означає, що через діяльність організацій 
громадянського суспільства урядові установи та інституції ЄС та 
НАТО можуть отримувати інформацію про рівень сприйняття (чи 
не сприйняття) їх поточної політики, так само як минулих та 
майбутніх рішень. Вони можуть отримати інформацію про недо-
ліки в цих аспектах і їх джерела. У багатьох випадках організації 
громадянського суспільства також підкреслюють можливі негатив-
ні результати таких рішень. 

Пізнавальна функція також включає дослідження, що прово-
дяться організаціями громадянського суспільства стосовно їх влас-
них членів – дослідження щодо важливих соціальних проблем, 
наприклад через опитування думки, встановлюючи ієрархію 
потреб або проблем тощо. 

 Організаційна функція. Її існування проявляється у тому, 
що індивідууми і групи з подібними прагненнями і цілями 
збираються і самоорганізовуються, щоб артикулювати і досягати 
цих цілей. Тривалість життя такої організованої співпраці зазвичай 
коротка, залежно від того, як швидко мета досягнута. Такі 
організовані дії відіграють важливу роль, щоб робити конкретну 
справу, яка об'єднує їх членів, але вони не мають на увазі будь-
якого ширшого соціального контексту. 

 Інтегративна функція. В об’єднаній Європі цю роль 
виконують організації громадянського суспільства, які є ключо-
вими гравцями інтеграції, не лише соціальної і культурної, але й 
інтеграції до товариства людей з обмеженими можливостями та за 
різних причин виключеними з суспільства. Головними цілями цієї 
функції є соціальна рівність, толерантність, тобто прийняття інших 
і їх установок і, понад усе, відхилення ксенофобії і націоналізму. 

Функція лобіювання. Вона пов’язана з однією з найголовніших 
цілей діяльності організацій громадянського суспільства – захис-
том основних цінностей будь-якого демократичного суспільства: 
свободи, плюралізму, поваги прав усіх соціальних груп тощо. 
Тому, діючи часто для вигоди їх власних членів, організації 
громадянського суспільства не можуть забути про ширший 
соціальний аспект цієї діяльності, у тому числі про реалізацію 
громадянських прав. Найефективнішими є екологічні організації і 
організації великого бізнесу, чиє лобіювання, здійснене різним 
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способом, може часто успішно впливати на урядову політику і 
законодавство.  

Висновки. Виходячи із здійсненого вище аналізу, варто 
зробити наголос на таких висновках та рекомендаціях:  

1. Громадянське суспільство (асоціації, профспілки, ділові 
кола, університети, ЗМІ, професійні організації, представники 
місцевого самоврядування) і зацікавлена громадськість мають 
бути регулярно поінформовані про діяльність органів державної 
влади і державного управління в процесі європейської та 
євроатлантичної інтеграції, а також в рамках підготовки перего-
ворних платформ, особливо в тих частинах, де інтерес громадян є 
дуже важливим.  

2. Необхідно встановити співпрацю між державними устано-
вами і громадянським суспільством на усіх рівнях у процесі 
європейської та євроатлантичної інтеграції. 

3. Усі постанови і рішення, які готують державу (не лише її 
адміністративні органи) для ефективного переговорного процесу з 
ЄС та НАТО, мають вказувати на зобов'язання залучати представ-
ників організацій громадянського суспільства до цього процесу, не 
залишаючи жодної можливості цього не робити. Ці представники 
мають увійти до експертних груп у рамках переговорного процесу 
на всіх його етапах.  

4. Особливою є потреба своєчасного і значущого залучення 
представників академічного співтовариства, професійних асоціа-
цій, а також представників регіонального і місцевого рівнів у 
цьому процесі. 

5. Необхідним є подальше консультування з громадянським 
суспільством у транспарентний спосіб для того, щоб визначити 
критерії і методи відбору представників усіх вищезгаданих органі-
зацій у процесі переговорів. Ці критерії треба визначити в 
документі, обов'язковому до виконання. 

6. Важливо забезпечити своєчасний і належний доступ 
громадськості до переговорних платформ за допомогою їх 
публікацій та викладення на офіційних веб-порталах, оскільки 
громадськість також потребує інформації про усі можливі і 
наступні зміни.  
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7. У рамках зміцнення можливостей організацій громадян-
ського суспільства, розвиток яких є одним з важливих еталонних 
тестів у процесі європейської та євроатлантичної інтеграції, уряд 
має забезпечити умови для їх життєздатної і незалежної дії. 
Конкретні пропозиції можуть, серед інших шляхів, складатися з 
аналізу податкових і фінансових перешкод в їх функціонуванні і з 
визначення адекватних податкових переваг, чітких умов і обов'яз-
кової прозорості бюджетного фінансування організацій громадян-
ського суспільства. 

8. Уряд має забезпечувати інституціональні рамки для 
обов'язкового здійснення процесу регулярних консультацій між 
усіма рівнями влади і організаціями громадянського суспільства у 
виробленні стратегічного курсу, створенні державної політики, 
законів та інших регуляторних актів. 

9. Організації громадянського суспільства мають формувати 
власні мережі, проводити аргументовану політику, спостерігати за 
змінами для того, щоб поліпшити зміст переговорних платформ.  

 
________________________ 
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СКЛАДОВІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ 

НІМЕЧЧИНИ Й АВСТРІЇ ПОВОЄННИХ ДЕСЯТИЛІТЬ  
ТА ЗАХИСТ НИМИ НАЦІОНАЛЬНИХ 
КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ  

 
У статті аналізуються головні засади політики повоєнних 

десятиліть у ФРН та Австрії, спрямованих на досягнення 
демократичної консолідації суспільних верств, подолання кризи та 
досягнення соціально-економічного піднесення. До системотвор-
них чинників, що значною мірою забезпечили успіх перетворень, 
автори відносять корпоративісько-солідаристську парадигму 
політики держави, консолідацію суспільства, зміцнення націона-
льної ідентичності. Також окремо розглядається значення 
державного захисту національних культурних цінностей.  



 

219 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

Ключові слова: денацифікація, економічні реформи, консо-
лідація, соціальна держава, «пропорційна демократія», культурні 
цінності.  

Аndrii Kudrjachenko та Victorija Soloschenko. Components of 
the democratic consolidation of Germany and Austria in the postwar 
decades and the protection of national cultural values by them. The 
article analyzes the main policy principles of the post-war decades in 
Germany and Austria aimed at achieving the democratic consolidation 
of the social strata, overcoming the crisis and accomplishing social and 
economic uplift. To the system-forming factors, which largely ensured 
the success of transformations, authors refer the corporative-solidarity 
paradigm of state policy, the consolidation of society, and the stren-
gthening of national identity. Also, the importance of state protection of 
national cultural values is considered in particular. 

Key words: denationalization, economic reforms, consolidation, 
social state, «proportional democracy», cultural values. 

 
Аналізуючи успіхи і невдачі нового поступу й інтеграції 

сучасної України до світового співтовариства, варто виявити 
причини, що суттєво гальмують процеси демократизації, та 
з’ясувати головні чинники очікуваних успішних перетворень. 
Причини відомих невдач мають як об’єктивні, так і суб’єктивні 
виміри та зумовлені політичними, економічними, соціальними 
чинниками перехідного періоду. Однак нагальним для вітчиз-
няного державотворення є врахування досвіду націєтворення тих 
країн і народів, які відроджувалися, ставали успішними протягом 
історично короткого часу після відчутно глибоких соціальних 
катаклізмів, долаючи суспільно-політичні кризи свого стартового 
шляху. Надто важливо при цьому не лише виокремлювати ті чи 
інші чинники, які мали суттєве значення, але й з’ясування тих із 
них, які ставали системотворними та значною мірою забезпечили 
успіх перетворень. Адже історичний досвід багатьох країн світу 
надає чимало прикладів, які свідчать про нагальність зміни самої 
парадигми суспільного розвитку. Проте головні засади успішного 
оновлення не завжди лежать на поверхні. Враховуючи гостроту 
кризового нинішнього етапу, складність вітчизняних реальностей, 
автори обстоюють наступне: нинішній Україні слід якомога 
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швидше відійти від обтяжливої, якщо не виснажливої конфрон-
тації, стати на шлях пошуку компромісу різних верств суспільства, 
провідним державним інститутам і політичним силам вкрай 
важливо започаткувати традиції загальної злагоди, стати на шлях 
діалогу та політичного порозуміння. Саме ці чинники, як доводить 
практика повоєнних десятиліть, були системотворними для сплюн-
дрованих війною Німеччини та Австрії. 

У вітчизняному і зарубіжних суспільствах ці дві держави 
однозначно сприймаються не лише промислово високорозви-
нутими, але й успішними демократіями Заходу. Адже у нинішніх 
Федеративній Республіці Німеччина та Республіці Австрія досить 
високим є соціально-економічний рівень розвитку та дотримання 
політико-правових норм, підтримка з боку держави конструктив-
ної позиції та діяльності як громадських об’єднань, так і кожного 
громадянина. То ж нагальним у цьому зв’язку є з’ясування 
головних складових повоєнної політики ФРН та Австрії, досвід 
яких може бути цінним та затребуваним для України.  

У повоєнній Німеччині, будучи об’єднаними спільними 
підходами, держави-переможниці: США, СРСР, Великобританія та 
Франція рішуче запровадили, так званий, закон чотирьох «Д» - 
демократизації, денацифікації, демілітаризації та декартелізації 
суспільного буття. Для того, щоб Німеччина «ніколи більше не 
могла становити загрозу для своїх сусідів або для збереження миру 
у всьому світі», країна підлягала повному роззброєнню й 
демілітаризації. Промисловість, яку можна було б використо-
вувати для військового виробництва, належало демонтувати. 
Націонал-соціалісти підлягли звільненню з усіх установ і органі-
зацій; політичне життя країни мало докорінно оновитися на 
демократичних засадах. Однак економічну єдність країни, як під-
креслювалося у спільно прийнятих переможцями документах, 
належало зберегти. Кримінальну відповідальність понесли вину-
ватці і провідники людиноненависницької політики Третього рейху.  

Заходи з денацифікації стосувалися системи державного 
управління, юстиції, освіти, управління економікою та інших сфер. 
Щоправда, політика денацифікації, яка відповідно до рішень 
Потсдамської конференції стала невід’ємною складовою оновле-
ння Німеччини, у різних окупаційних зонах проходила в різних 
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формах. Водночас вона торкнулася ледь не кожного дорослого 
німця. В перші роки найсуворішою ця політика була в 
американській окупаційній зоні - західні союзники колективно 
розглядали німців як нацистів. З початком загострення протисто-
яння і «холодної війни» зацікавленість до посилення денацифікації 
відчутно послабшала, чимало колишніх членів нацистської партії 
уникли належного покарання. В умовах наростаючого протисто-
яння Сходу і Заходу відбулися розкол Німеччини та формування 
двох ідеологічно антагоністичних німецьких держав – ФРН і НДР.  

Розкол країни та створення ФРН, а потім НДР стали 
своєрідною розплатою німецького народу за розвязану другу 
світову війну. Водночас ця подія змінила ставлення західних 
союзників і СРСР до проблеми відновлення німецької держав-
ності. Західнонімецькі політики, прагнучи уникнення звинувачень 
у розколі країни, віддали перевагу формуванню своєї держави і 
прийняттю не референдумом Конституції, а ухваленню Парла-
ментською радою лише Основного закону після ратифікації його 
земельними ландтагами у якості тимчасового акту до досягнення 
єдності німецького народу. Тим самим західнонімецькі політики, 
відмовившись від зваблюючого максималізму та рекомендацій 
союзників прийняти Конституцію на референдумі, проявили 
політичну обачливість та стриманість. Водночас, слід наголосити, 
що для справи консолідації суспільства Західної Німеччини 
прийняття Основного закону та закріплення офіційного правонас-
тупництва Третього рейху за ФРН мало відповідне значення. Адже 
на території західнонімецьких земель опинилися і понад 10 млн. 
німецьких громадян, що були переселені зі Сходу у відповідності з 
рішеннями держав-переможниць. В Основному законі ФРН були 
чітко сформульовані принципи соціальної, правової демократичної 
держави та основні права і свободи як норми прямої дії. При його 
розробці були враховані як досвід Веймарської доби, так і 
надбання інших держав Заходу. Конституційний закон ФРН став 
вагомим своєрідним суспільнополітичним компромісом в умовах 
піднесення антифашистського та демократичного руху. Прийняття 
Основного закону мало особливе суспільно-політичне значення. В 
ньому отримали чітке відображення процеси демократичного 
оновлення держави і суспільства, пов’язані зі звільненням Європи 
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від нацизму та поверненням до засад парламентаризму. Проголо-
шені в Основному законі демократичні засади, соціальні, політич-
ні права і свободи громадян стали опорою в діяльності всіх 
демократичних сил, вони надихали мільйони людей, ставали 
основою їх зацікавленого ставлення до оновлення країни.  

Водночас наголосимо, що суспільством і політичними верс-
твами не ігнорувалася попередня практика, виводилися належні 
уроки зі своєї історії. По-перше, стосовно так званої першої 
демократії – Веймарської Республіки, робилися висновки і кроки 
щодо унеможливлення узурпації влади. Засади парламентаризму 
отримали чіткі визначення і форми, а розподіл компетенцій та 
противаги відповідних гілок влади мали раціональний та 
системний характер. По-друге, втіленням виведених уроків із 
слабкостей урядів доби Веймару стало значне законодавче поси-
лення позицій уряду за рахунок компетенцій президента та 
ускладнення можливостей відправки уряду у відставку. По-третє, з 
огляду на схильність суспільних верств сприймати «сильну руку» 
державного лідера, особливе значення надавалося законодавчо-
правовому закріпленню міцних позицій глави урядового кабінету. 
Він поставав головною політичною фігурою держави і західно-
німецького суспільства. 

Згідно Основного закону, за федеральним канцлером закріп-
лялася «директивна компетентність». Саме він визначає, якою має 
бути внутрішня і зовнішня політика держави і несе за цю політику 
особисту та політичну відповідальність. Члени уряду колективно й 
індивідуально несуть політичну відповідальність перед Бундеста-
гом – німецьким парламентом. Канцлер і уряд спираються на 
парламентську більшість із числа коаліційних партій, які 
скріпляють засади діяльності підписаною коаліційною угодою.  

Політика Конрада Аденауера – першого федерального кан-
цлера ФРН, який мав величезний досвід і авторитет, значною 
мірою задала вектори розвитку, які обернулися успішни поступом 
держави і суспільства. Тому і нині побутує визначення періоду 
його врядування як ера Аденауера, визнання того, що він став, 
образно кажучи, батьком нації. Політика Конрада Аденауера 
ґрунтувалася на двох великих складових: соціальній ринковій 
економіці і «новій Німеччині у новій Європі». Головні засади 
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соціальної ринкової економіки К.Аденауер вбачав у тому, що 
«капіталістична система економіки не відповідає життєвим полі-
тичним і соціальним інтересам німецького народу. Тому нова 
структура німецької економіки повинна ґрунтуватися на враху-
ванні того факту, що час необмежного панування капіталізму 
поринув у небуття». Не аби якого значення надавалося забезпече-
нню гідного рівня життя безробітних та непрацездатних, перероз-
поділ прибутку здійснювався на користь найманих працівників.  

Повоєнній Німеччині прислужилися підходи політики 
Аденауера, які заперечували як крайній лібералізм, так і 
націоналізовану одержавлену економіку. Ще до створення ФРН у 
західних зонах окупації проходили гострі дискусії щодо шляхів 
економічного оновлення та розвитку. Група експертів під керів-
ництвом Людвіга Ерхарда підготувала проект фінансової реформи, 
покликаної оздоровити економіку та позбутися величезної маси 
знецінених грошей. Л. Ерхард вважав, що проведення такої 
реформи слід поєднувати із заходами активного стимулювання 
виробництва та захисту найбільш уразливих верств, стабілізації 
споживчого ринку, активізації виробничої та споживчої мотивації. 
Грошова реформа 1948 р. у західних зонах припинила гіпер-
інфляцію, бартерні відносини та сприяла подоланню дефіцитів. 
Соціальна складова грошової реформи чітко витримувалася. 
Пенсії, заробітна плата, різновиди допомоги перераховувалися у 
співвідношенні 1:1. Всі старі державні зобов'язання були анульо-
вані. Тим самим, величезна грошова маса ліквідовувалася. Був 
введений в дію пакет законодавчих актів, які відміняли 
централізоване планування і звільняли ціноутворення. Але одно-
часно був збережений обмежувальний контроль над цінами на 
транспортні та поштові послуги, основні продукти харчування, 
житло. Регулярно публікувалися каталоги так званих «доречних 
цін», що враховували реальні витрати виробництва і «раціональ-
ний прибуток». Була прийнята спеціальна програма «Кожній 
людині» для забезпечення населення за зниженими цінами 
вузькою номенклатурою найнеобхідніших товарів. Ерхард продов-
жував наполягати на забороні крайніх форм монополізму та 
розвитку «державного підприємництва» (прямої участі держави у 
виробництві товарів та послуг громадського значення, в розвитку 
транспортної, енергетичної, інформаційної інфраструктури). 
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Такі економічні засади розглядалися Ерхардом як «соціальне 
ринкове господарство», яке в рівній мірі служить інтересам 
суспільства та особистості. В історію ФРН 1950-і рр. ввійшли як 
період «економічного дива». Цей період був складним, американ-
ська допомога та запровадженні реформи давали віддачу не одразу. 
Лише з часом реформи Ерхарда в рамках політики «Добробут для 
всіх!» перетворили Західну Німеччину на третю за потужністю 
економічну державу світу. Головним було те, що у період 
становлення ФРН ця політика убезпечила населення від фінансових 
та соціальних потрясінь, які були причиною попередніх політичних 
невдач та експериментів. Незважаючи на труднощі, за перші п’ять 
років реформ заробітна плата зросла на 119%. Особлива увага 
приділялася підтримці постраждалих від війни громадянам – 
інвалідам, біженцям, переміщеним особам. У 1948-1953 рр. на ці 
потреби було виділено 24 млрд. марок, а у 1981 р. загальні соціальні 
витрати перевищили 104 млрд. марок. У 1951 р. соціальні видатки 
складали 36,5% державного бюджету, і через чотири роки були 
збільшені до 42%. У 1955 р. біля 20% населення отримувало 
соціальні виплати, оскільки понад 1 млн. домашніх господарств 
перебували за межею бідності, яка становила 130 марок на місяць. 
З огляду на труднощі із житлом та проблемою розташування 
біженців та інтернованих у ФРН втілювалися програми будів-
ництва «соціального житла». На відбудову зруйнованого житла 
були спрямовані кошти федерального бюджету, земель та общин. 
Загальна кількість квартир у країні у 1960 р. виросла з 10 до 
16 млн., перевершивши рівень 1939 р. Позитивним був вплив 
пенсійної реформи 1957 р., яка спиралася на «договір поколінь», 
коли працюючі вносили частину своєї заробітної плати у 
пенсійний фонд. Пенсія для робітників зросла у середньому на 
65%, а для службовців – на 72%. Реформа відчутно вплинула на 
поліпшення становища широких верств населення.  

К.Аденауер прагнув досягти тіснішої прив’язки громадян до 
молодої республіки за умов становлення соціальної держави. 
Тільки протягом першого десятиліття у ФРН було прийнято понад 
50 соціальних законів. Серед них закони про підтримку колишніх 
військовополоненних і демобілізованих, про компенсації «вигнан-
цям» за спричинені війною втрати, запровадження «економіки 
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співучасті» та вирішення соціальних конфліктів, щодо пільгової 
реформи акціонерного права тощо. Зміцненню соціального про-
філю держави сприяли ефективна податкова політика, запровадже-
ння потужного майнового податку. Так, майно, вартість якого на 
момент грошової реформи 1948 р. перевищувала 5 тис. марок, 
оподатковувалося 50% податком протягом 30 років. Значна увага 
держави приділялась утвердженню системи соціального партнер-
ства між підприємцями і робітниками, за якої трудові конфлікти 
вирішувалися без страйкової боротьби.  

У перше десятиріччя становлення ФРН її перший канцлер 
К.Аденауер виявися спроможним відновити повагу суспільства до 
цивільного правління на противагу попереднім етапам німецького 
розвитку, де великий авторитет мали керівники в уніформі. 
Повоєнній Німеччині прислужилися підходи політики Аденауера, 
які заперечували як крайній лібералізм, так і націоналізовану 
одержавлену економіку. Система правління К.Аденауера - так 
звана «канцлерська демократія» відіграла неабияку роль.  

Ґрунтовні конституційно-правові норми щодо діяльності 
політичних партій стали засадничими у формуванні і розвитку 
партійно-політичної системи, що складає основу парламентської 
форми правління. Надаючи політичним партіям конституційний 
статус, Основний закон визначив, що партії сприяють формуванню 
політичної волі народу і можуть вільно формуватися, а їх внутріш-
ня організація повинна відповідати демократичним засадам. 

Від міцності зв’язків громадянського суспільства і держави 
залежить сталість існування демократії. Водночас розвиток інсти-
тутів громадянського суспільства значною мірою сприяв утвер-
дженню демократії. Таким чином, розвиток політичної системи 
ФРН демонструє й пояснює основні складові успішної демокра-
тичної консолідації суспільства – від політики денацифікації та 
оновлення політико-правових норм державного устрою до 
розвитку складових соціальної держави і міцного громадянського 
суспільства. Елементи соціальної, правової держави, парламен-
тська демократія, громадянське суспільство та виважена соціаль-
но-економічна політика – це вагомі складові корпоративно-
солідаристської парадигми, яка сприяла зростаючій конструктив-
ній консолідації суспільства на базі позитивних європейських 
цінностей та успішного досвіду.  
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Історична практика ФРН свідчить про використання 
оптимальних підходів у відбудові економіки, створенні нової 
системи організації влади, нарощування взаємодії між державою 
та громадянським суспільством. Досягнення соціально-економіч-
ного прориву стало можливим саме тому, що було обрано 
корпоративно-солідаристський шлях, який став своєрідною аль-
тернативою як граничному лібералізму, так і засудженому 
крайньому ультранаціоналізму.  

Республіка Австрія стала однією із держав повоєнної 
Європи, яка одночасно з відбудовою економіки успішно змогла 
розв’язати проблеми соціальної організації та у короткі терміни 
досягла суспільної консолідації й національної злагоди. Запорукою 
подолання повоєнної кризи тут стала політика суспільної консо-
лідації суспільства з певною національною специфікою. На 
відмінну від Німеччини, Австрію союзники ще у роки Другої 
світової війни відносили до числа країн, що постраджали від 
нацизму, а тому вона вважалася не переможеною, а звільненою від 
німецького фашистського режиму. В силу цього після війни на 
перше місце висувалося завдання не лише відмежування від 
Німеччини, а й зміцнення національної ідентичності та досягнення 
злагоди в суспільстві. З часу аншлюсу 1938 р. – силового 
приєднання Австрії до Третього рейху та квітневого референдуму 
щодо схвалення цього акту, суспільство зазнало відчутних 
деформацій. Це і фашизація суспільства й «аріїзація» господар-
ського життя – так, було закрито і продано за безцінок 7 тис. 
єврейських підприємств. Радикальний характер мала перебудова 
адміністративного управління. Країна була перейменована у 
Східну провінцію Німеччини, а в 1942 р. розділена на 7 адмініс-
тративних округів. За роки аншлюсу близько 700 тис. австрійців 
вступили до нацистської партії, 1,3 млн осіб служили у вермахті та 
інших військових формуваннях.  

Зі звільненням Австрії постали непрості задачі відновлення 
державності, подолання нацистського минулого, оновлення засад 
суспільно-політичного розвитку та пошуку відповідного місця 
серед країн Європи і світу. 27 квітня 1945 р. було проголошено 
відновлення вільної і незалежної Австрії та створено тимчасовий 
уряд на чолі з канцлером К.Реннером. 1 травня 1945 р. уряд 
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оголосив про відновлення чинності Конституції 1920 р. з 
поправками 1929 р., що діє до теперішнього часу. Серед проблем 
повоєнного періоду важливу роль відігравали облаштування 1,6 
млн. біженців і переміщених осіб із числа етнічних німців Сходу 
Європи та повернення біля 0,5 млн. австрійських військово-
полонених. Повоєнна Австрія пережила непрості часи десятиріч-
ної окупації союзниками своєї території, але забезпечила 
відновлення демократичних засад розвитку, денацифікацію, відпо-
відні економічні та соціальні реформи. Консолідації австрійського 
суспільства сприяло відновлення політичних партій довоєнної 
доби та проведення парламентських виборів 25 листопада 1945 р. 
Було сформовано коаліційний уряд на чолі із Л.Фіглем (АНП). 
Тимчасовий уряд Реннера заборонив діяльність нацистської партії 
та її дочірніх організацій. Вагомим результатом денацифікації 
стало усунення з керівних посад практично всіх нацистів. 
Особливі суди винесли вироки 13 тис. осіб, 43 із них отримали 
смертні вироки.  

Досягненню суспільної злагоди сприяло застосування так 
званої «пропорційної демократії». Відповідно з цими підходами за 
даними пропорційного співвідношення федерального рівня розпо-
ділялися місця у земельних урядах та органах місцевого само-
управління. Дані засади уособлювали характерні риси всієї 
повоєнної політичної системи Австрії. Спадкоємність минулої і 
нової влади в Австрії символізувало обрання К. Реннера 
(20 грудня 1945 р.) першим президентом так званої Другої 
австрійської республіки. Важливим елементом політики Австрії 
стало застосування засад соціально-ринкової моделі розвитку 
країни. Повоєнна Австрія зберегла і розвинула національні 
традиції соціально орієнтованої економічної політики. У 1946 р. 
парламент прийняв закон про націоналізацію трьох великих 
банків, підприємств гірничодобувної та важкої промисловості, а 
згодом, 1947 р., було прийнято закон про націоналізацію 
енергетичного сектору. Саме націоналізація крупних підприємств 
та важливих галузей господарства сприяла тому, що австрійська 
держава стала відігравати вирішальну роль в управлінні еконо-
мікою. Важливо підкреслити, що частка націоналізованих під-
приємств в економіці Австрії була значно вищою, ніж в інших 
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європейських країнах поза межами сфери впливу Радянського 
Союзу. Згідно плану Маршалла Австрія отримала біля 1,0 млрд. 
американських доларів, що у перерахунку на душу населення було 
в сім разів більше, ніж у ФРН. Іншим чинником економічного 
зростання стало формування стабільної грошової системи на 
основі прийнятого 1948 р. закону про грошову реформу. 
Націоналізація низки крупних підприємств та окремих галузей 
австрійської промисловості призвела до того, що держава стала 
відігравати вирішальну роль в управлінні економікою. Загалом же 
проведена націоналізація дозволила не лише запобігти репараціям, 
а й вирішити чимало соціальних задач і значно пом’якшити 
соціально-економічну напругу в суспільстві. 

 Суттєвою ознакою формування соціального ринкового госпо-
дарства у повоєнній Австрії був розвиток партнерських відносин 
між працею і капіталом. Федеральна палата працюючих, яка була 
створена ще в 1920 р., у повоєнні роки відновила свою діяльність, 
розширивши свої повноваження та компетенцію. Аналогічні 
палати об’єднували селян, осіб вільних професій, працівників 
торгівлі, представників малого, середнього та великого бізнесу. 
Згідно прийнятого тоді законодавства, яке зберігає чинність до 
цього часу, федеральні палати покликані захищати інтереси своїх 
членів, а також брати участь у виробленні стратегії розвитку 
народного господарства всієї країни. 

 Суттєвий внесок у формування системи соціального партнер-
ства внесли профспілки. Щоправда, на відміну від палат працю-
ючих, членство у них було добровільним. Водночас і тут відбулися 
зміни: якщо у Першій республіці міжвоєнного періоду на 
загальнодержавному рівні налічувалося 57 профспілкових орга-
нізацій, то у 1945 р. було створено єдиний об’єднаний центр 
захисту інтересів робітничого класу. Ним стало Австрійське 
об’єднання профспілок (АОП). У 1946 р. підприємці також об’єд-
налися у Федеральну промислову палату (ФПП). З 1947 р. проф-
спілки і підприємці за посередництва держави почали укладати 
щорічні угоди про тарифи і ціни, щоб зупинити інфляцію.  

Відзначимо, що на відміну від повоєнної Німеччини, по завер-
шенню війни перед Австрією не стояла проблема «нового 
початку» національної історії. Натомість головну роль відігравали 
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необхідність удосконалення державного механізму та системи 
управління. Пом’якшенню політичних суперечностей сприяли 
цензура та контроль з боку окупаційної влади (які зберігалася аж 
до виведення окупаційних військ та отримання Австрією держав-
ного суверенітету 1955 р.) за пресою, видавничою справою та 
іншими засобами масової інформації. Політична цензура 
зберігалася аж до виведення окупаційних військ та отримання 
Австрією державного суверенітету 1955 р. Забезпечення закон-
ності сприяло зміцненню неконфронтаційних традицій політич-
ного життя. Згодом, 21 квітня 1948 р. був ухвалений закон про 
амністію рядовим нацистам, який стосувався 482 із 524 тисяч 
колишніх членів НСДАП.  

Провідні партії АНП та СПА, виявляли принципову 
зацікавленість у політичній стабільності та сприяли пошуку не 
лише компромісів, а й досягненню суспільного консенсусу. 
Важливими були уроки 1920-1930-х років, коли в Австрії 
змінилися більше десяти урядів. У квітні 1953 р. після Фігля 
федеральним канцлером Австрії став Ю.Рааб (АНП), йому 
вдавалося досягти компромісів та примирення.  

У суспільному житті повоєнної Австрії суттєву роль відігра-
вала «австріфікація», покликана нейтралізувати ментальне значе-
ння аншлюсу з Німеччиною. Суттєвими були дискусії щодо 
національних свят. Важливим для національної ідентифікації 
громадян свого часу був досвід усвідомлення повоєнної Австрії 
(після завершення Першої світової війни) як великої держави в 
сфері культури, музики тощо. Проте ще у середині 1950-х рр. лише 
49% населення усвідомлювали себе окремою нацією, тоді як 46% 
відчували себе німцями. Важливу роль у зміцненні власної 
окремішної ідентичності австрійців відіграли засади нейтрального 
статусу держави, закріплені в Державному договорі від 15 травня 
1955 р. про відновлення незалежної та демократичної Австрії. 
Договір поклав край окупації та обумовив прийняття Конституцій-
ного закону від 26 жовтня 1955 р. про постійний нейтралітет 
Австрійської республіки. Виваженість рішень у сфері внутрішньої 
політики та раціональне використання економічних можливостей 
мали позитивні результати. З початку 1950-х рр. валовий 
внутрішній продукт Австрії зростав більше, ніж на 5% на рік, і 
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станом на 1960 р. обсяг промислового виробництва утричі переви-
щив довоєнний рівень.  

 В Австрії в період «економічного дива» були реалізовані такі 
масштабні проекти, як будівництво гідроелектростанції, модерні-
зовано промислові комбінати, фінансово підтримано і урівнова-
жено розвиток окремих регіонів. Значні фінанси виділялися на 
розвиток науки, культури, мистецтва, на підтримку національного 
фольклору. 

Повоєнний досвід Австрії засвідчив успішне подолання 
наслідків гітлерівського панування, окупації та глибокої кризи. 
Відновлення життєздатної держави та розвинених демократичних 
інститутів можна вважати результатом свідомої політики націо-
нальної консолідації, досвід якої може бути успішно використано 
при розробці моделей досягнення національного консенсусу в 
суспільствах, уражених економічною та соціальною кризою.  

Практика повернення культурних цінностей, які були 
переміщені в роки Другої світової війни, є також важливою для 
цих держав і України як складова досягнення консолідації 
повоєнних суспільств. З широкого кола проблем, пов’язаних з 
Другою світовою війною, важливим і донині невирішеним здебіль-
шого питанням залишається проблематика переміщених або 
назавжди втрачених культурних цінностей. Втрачені твори 
мистецтва, які багато років вважалися безслідно зниклими, час від 
часу продовжують повертатися до своїх власників або їх нащадків. 
Багато з них зберігається не лише у музеях та їх запасниках, а в 
приватних колекціях у різних країнах світу. Цілеспрямована 
державна стратегія нацистської Німеччини у період 1933-1945 рр. 
мала на меті пограбування тисячолітніх культурних надбань 
людства. Долаючи наслідки політики націонал-соціалізму у 
культурній сфері, більшість країн континенту зіткнулася з новими 
викликами сучасної доби. І це повною мірою стосується й 
України. У цьому контексті не можна не згадати про російську 
агресію та вивезення з музеїв Криму цінних творів мистецтва – 
культурної спадщини України. В липні 2016 р. у Третьяковській 
галереї в Москві, з порушенням норм міжнародного права, було 
відкрито виставку робіт художника І.Айвазовського, вивезених із 
Криму. Експозиція складалася з 38 картин та графічних малюнків з 
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Феодосійської картинної галереї імені Айвазовського. Для України 
сучасні проблеми значно актуалізують вивчення міжнародної 
практики та досвіду окремих країн у розв’язанні цих важливих 
проблем. У цьому сенсі видається слушним досвід політики 
Німеччини і Австрії у розв’язанні проблем розшуку та реституції 
втрачених, вкрадених чи незаконно відчужених творів мистецтва. 
У постбіполярний період політико-правову базу в царині 
реституції творів мистецтва та культурних цінностей суттєво 
доповнили напрацювання Міжнародної Вашингтонської конфе-
ренції з питань майна періоду Голокосту (1998 р.). Міжнародною 
угодою було передбачено, що музеї держав, які підписали цю 
угоду, покликані перевірити свої фонди на предмет їх походження 
та визначити, чи містять вони культурні об’єкти, які були 
незаконно відчужені за часів панування націоналсоціалістів. З 
різних причин доля багатьох предметів культури, які були конфіс-
ковані або викрадені в їх власників у період 1933-1945 рр. або 
продані без згоди власника залишається нез’ясованою. Недостат-
ньо уваги приділялося проблемам виявлення та повернення 
культурних цінностей, втрачених за часів нацистського панування. 
Виходячи з положень Вашингтонської декларації від 3 грудня 
1998 р., уряд ФРН взяв на себе зобов'язання зробити внесок у 
дослідження походження та реституцію культурних цінностей. 
Вирішення цих проблем було поставлено на ґрунтовну державну 
основу. В 1998 р. у м.Магдебург було створено Координаційне 
бюро з розшуку втрачених культурних цінностей. Бюро бере 
активну участь у пошуках творів мистецтва та створенні банку 
інформації про викрадені чи втрачені культурні цінності.  

Велика робота проводиться щодо пошуку втрачених творів 
мистецтва, реконструкції колекцій та списків робіт, за допомогою 
яких можна підтвердити справжність або виявити підробку 
окремих творів. У свою чергу, німецькі й австрійські державні 
музеї, архіви та бібліотеки з метою сприяння пошуку конфіско-
ваних нацистами творів мистецтва підготували низку інформацій-
них матеріалів, які дозволяють знайти численні докази автентич-
ності та перевірити право власності станом на період 1933-1945 рр. 
Варто зазначити, що за останні десять-п’ятнадцять років у ФРН та 
Австрії значно активізовано роботу щодо підготовки майбутніх 



 
 

232 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 3(89)
 

експертів – мистецтвознавців та музеєзнавців, які займаються 
дослідженням походження творів мистецтва.  

Важливими є дослідження предметів викраденого мистецтва, 
трофеїв війни, колекцій нацистів, історії їх походження та 
переміщення. Особливий інтерес викликають твори мистецтва, які 
розпродавалися із знаменитих колекцій, а також твори, вилучені 
насильницьким шляхом у євреїв. Куплені на аукціонах та у 
приватних колекціонерів старожитності не завжди мають легальне 
походження. Доволі складно прослідкувати їх переміщення та 
історію від першого до останнього власника. Оцінюються, насам-
перед, надписи на зворотному боці картин, позначки митців та 
власників на картинах, рукописні записи, маргіналії, присвяти, 
ініціали, печатки або екслібриси на книгах та архівних матеріалах. 
Згідно з повоєнними радянськими даними, наприкінці 1950-х рр. із 
СРСР лише до колишньої НДР було повернуто від 1,5 млн. до 
1,9 млн. предметів культури. За оцінками фахівців, на даний час на 
території сучасної Росії ще залишається від 1 млн до 1,2 млн. 
музейних експонатів.  

Під час Другої світової війни Україна втратила до 250 тис. 
предметів з 21 музею і близько 50 млн. книжок. Цінності, вивезені 
з України, становили 55% усіх культурних цінностей, які нацисти 
вивезли з Радянського Союзу. Визначні культурні цінності 
ешелонами вивозилися з її території спеціальними німецькими 
організаціями та підрозділами, серед яких вирізнялися Айнзац-
штаб рейхсляйтера А.Розенберга та батальйон спеціального 
призначення «Група Кюнцберга». Надзвичайно велика кількість 
безцінних українських музейних, архівних, бібліотечних фондів 
досі вважаються зниклими безслідно. В роки окупації в Києві та 
інших містах німецькі установи дозволяли собі прикрашати свої 
приміщення картинами з розграбованих музеїв. Це підтверджують 
записи та довідки про вилучені з цією метою твори мистецтва. Але 
чи була картина повернута до колекцій музеїв, потрібно переві-
ряти у кожному окремому випадку. Варто враховувати і той факт, 
що не всі незаконно переміщені культурні цінності зберігаються у 
музеях та архівах. Безцінні експонати можна знайти у приватних 
колекціях. Проблемним залишається і те, що колекціонери не 
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завжди висловлюють готовність відкрити свої колекції для 
дослідників чи інформувати про них державу.  

Випадки повернення в Україну, переміщених творів мистец-
тва, які багато десятиліть поспіль вважалися втраченими назавжди, 
трапляються доволі рідко. Вважалося, що частина колекції музею 
Богдана і Варвари Ханенків загинула під час пожежі 17 лютого 
1945 р. у замку Вільденхофф поблизу Кенігсберга. Фонд відомого 
українського мецената сучасності О. Фельдмана профінансував усі 
необхідні витрати для повернення картини Корнеліса Пуленберга 
«Аркадійський краєвид» в Україну, після знахідки її на сайті 
одного з європейських аукціонів.  

 Варто зазначити, що 15 лютого 1993 р. була укладена 
міжурядова угода між Україною та Німеччиною про культурне 
співробітництво. У документі йшлося, зокрема, про повернення 
власникам чи їх спадкоємцям втрачених або незаконно вивезених 
культурних цінностей. 13 липня 1993 р. був підписаний двосторон-
ній протокол з проблем культурних цінностей, що були втрачені 
або незаконно переміщені під час Другої світової війни та в 
наступні роки. Документ передбачав створення Міжурядової 
українсько-німецької комісії з проблем повернення культурних 
цінностей. У цей період в рамках двосторонньої співпраці Україна 
передала німецькій стороні цілу низку культурних об’єктів. До 
найважливіших повернень культурних цінностей з України до 
Німеччини належать так званий «архів Баха» Берлінської співочої 
академії, архівні документи, пов'язані з Й.В. фон Ґете, кілька 
альбомів літографій та гравюр ХVІІІ ст., колекція археологічних 
матеріалів з поселень давніх германців та ін. Німецьким експертам 
були передані списки 248 видань з бібліотеки «Розаріум» 
м. Зангергаузен, які після війни потрапили до бібліотеки 
Національного ботанічного саду ім. М. Гришка. Таким чином, 
українським експертами при вирішенні проблем розшуку 
втрачених у роки Другої світової війни культурних цінностей та 
творів мистецтва важливо враховувати європейську практику, 
включаючи досвід Німеччини останніх десятиліть.  

Слушним видається використання політико-правових засад 
політики повернення культурних цінностей як державної справи. 
У цьому зв'язку варто переглянути і внести доповнення до Закону 



 
 

234 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 3(89)
 

про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, що 
запобігатиме незаконному переміщенню культурних цінностей. І 
слушним буде взяття за зразок сучасного Закону ФРН про захист 
культурних цінностей від 31 липня 2016 р.  

Актуальним постає створення профільної науково-дослідної 
установи, покликаної активізувати виявлення та повернення 
відчужених та переміщених українських культурних цінностей. 
Виглядає доцільним поновлення активної роботи Національної 
комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей при 
Кабінеті Міністрів України. За зразок організації роботи профіль-
ної державної установи варто взяти досвід роботи Координацій-
ного центру захисту культурних цінностей у м.Магдебург (ФРН). 
Профільна науково-дослідна установа мала б скласти досконалий і 
максимально повний каталог культурних цінностей, переміщених 
з території України.  

Залишається імперативним завдання підключення музеїв 
України до мережі Lost Art (втрачене мистецтво) з урахуванням 
досвіду роботи колег з ФРН і Австрії та новаторських підходів 
музею Богдана і Варвари Ханенків, який тісно співпрацює із 
зарубіжними колегами у сфері розшуку, повернення, захисту та 
збереження переміщених культурних цінностей.  

У площину державної політики у цій царині слід перевести 
пошукову роботу, пов’язану з діяльністю приватних колекціонерів, 
які виявляють інтерес до продажу предметів української культурної 
спадщини. Тим самим справа повернення переміщених культурних 
цінностей має набути державного значення і більшої ваги.  

Підводячи підсумки розглянутої теми слід наголосити наступ-
не. Відновлення державності на основі ліберально-демократичних 
принципів у країнах, які зазнали поразки в Другій світовій війні – 
Німеччині та Австрії, відбувалося в непростих умовах 
союзницької окупації повоєнного періоду. Для ФРН і Республіки 
Австрія характерним стало проведення політики суспільної консо-
лідації та відновлення демократичних інститутів влади, з ураху-
ванням кращих національних надбань та інших європейських 
країн. Німецький і австрійський досвід суспільної консолідації 
повоєнного періоду може бути цінним для України сучасної доби. 
Зокрема, такий його важливий складник як концептуально-
теоретичні надбання у вигляді корпоративно-солідаристської 
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парадигми політики держави, спроможної мобілізувати широкі 
верстви суспільства та подолати їх непомірне розшарування. Уся 
повоєнна практика Австрії та ФРН 1950-х рр. підтверджує, що 
саме корпоративно-солідаристська парадигма політики стала 
реальною альтернативою як граничному лібералізму, так і 
крайньому націоналізму та оптимально сприяла відбудові еконо-
міки, зміцненню її соціальної спрямованості, оновленню влади та 
її взаємодії з громадянським суспільством.  

У повоєнних ФРН та Австрії принциповими елементами, які 
забезпечували консолідацію перехідних суспільств на етапі 
нормалізації умов громадсько-політичного життя виступали такі 
чинники, як впровадження реалістичних планів прискореного 
відновлення економіки, раціональне використання бюджетних 
ресурсів, заборона крайніх форм монополізму та широке 
використання «державного підприємництва» (на основі прямої 
участі держави в розвитку транспортної, енергетичної, інформа-
ційної інфраструктури та виробництві товарів та послуг громадсь-
кого значення), дотримання принципів соціального захисту 
вразливих верств населення.  

У політичному відношенні суспільній консолідації сприяло 
проголошення курсу на побудову соціально орієнтованої ринкової 
економіки, який передбачав участь профспілок та організацій 
підприємців в ухваленні рішень у сфері економіки, запровадження 
солідарної та гарантованої державою пенсійної системи, будів-
ництво соціального житла тощо. Принципове значення мало 
переведення умов політичної конкуренції політичних партій 
право- та лівоцентристського спрямування у правове русло, що 
полегшувало їх коаліційну співпрацю та сприяло нейтралізації 
впливу різноманітних угруповань радикального політичного 
спрямування. У підсумку формування у ФРН та Австрії розви-
нених демократичних інститутів можна вважати результатом сві-
домої політики національної консолідації, досвід якої може бути 
використаний при розробці моделей досягнення національного 
консенсусу в уражених економічною та соціальною кризою 
перехідних суспільствах. 

Повоєнна практика ФРН і Австрії також унаочнює підтримку і 
розвиток громадянського суспільства не лише як противаги, але і 
партнера держави у розвязанні проблем та викликів повоєнного і 
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наступних етапів розвитку. итанвидається не зовсім коректною з 
наукового погляду. З іншого боку, владні інститути оновлених 
національних держав формувалися під впливом та за безпосеред-
ньої участі громадянського суспільства. У ФРН та Австрії, як і в 
інших демократіях внаслідок складних політичних і соціально-
економічних трансформацій відбувся своєрідний «аутсорсинг», 
коли місце державних установ як виняткових постачальників 
певних послуг посіли (номінально) недержавні актори, краще 
підготовлені для їх виконання. 

Відповідно, Українська держава потребує розробки комплек-
сної стратегії співробітництва з інститутами вітчизняного грома-
дянського суспільства у вирішенні нагальних проблем розвитку 
країни. Хиткі інститути громадянського суспільства та слабкі 
державні структури у своїй діяльності потребують постійної 
взаємної підтримки і координації, що ставить на порядок денний 
доцільність створення в нашій країні програми їх співпраці у 
сферах перехресної компетенції.  

Не варто ігнорувати потенційні загрози, зумовлені все більш 
масштабною імміграцією фундаменталістськи налаштованих пото-
ків мігрантів з агресивно-споживацькими настроями до ЄС, а в 
перспективі і до України. У країнах ЄС спостерігається спалах 
активних дискусій щодо оптимальних шляхів вирішення цієї 
загальноєвропейської проблеми. І нині обговорення цих проблем 
не повинно обходити вітчизняних фахівців.  

Видається принципово важливим посилення уваги органів 
державної влади до питань збереження та повернення втрачених 
культурних цінностей. У цьому сенсі доцільно враховувати 
сучасну європейську практику, пов’язану з розшуком втрачених у 
роки Другої світової війни культурних цінностей та творів 
мистецтва. Актуалізують цю проблему і сучасні спроби пограбу-
вання широких музейних фондів, розташованих на тимчасово 
неконтрольованих урядом України територіях. У зв’язку з цим 
постає нагальним завданням внесення змін і доповнень до Закону 
України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 
цінностей», з урахуванням слушних підходів за аналогією з 
Законом ФРН про захист культурних цінностей від 31 липня 
2016 р., й тим самим посилити правову складову запобігання 
незаконному вивезенню та ввезенню культурних цінностей. 
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Потребує оцінки можливість створення профільної науково-
дослідної установи, покликаної активізувати виявлення та повер-
нення відчужених та переміщених вітчизняних культурних ціннос-
тей, яка мала б співпрацювати з Національною комісією з питань 
повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів 
України. Також і при створенні профільної державної науково-
дослідної установи з виявлення та повернення культурних ціннос-
тей доцільно врахувати сучасний досвід роботи Координаційного 
центру захисту культурних цінностей у м. Магдебург (ФРН).  

З практичного погляду виглядає слушним приєднання музеїв 
України до мережі Lost Art (втрачене мистецтво) з урахуванням 
досвіду роботи експертів з ФРН та новаторських підходів музею 
Богдана і Варвари Ханенків, який тісно співпрацює із зарубіжними 
колегами у сфері розшуку, повернення, захисту та збереження 
переміщених культурних цінностей. Потребує активізації пошу-
кова робота, пов’язана з виявленням предметів української куль-
турної спадщини в приватних колекціях.  

Таким чином, всі з’ясовані засади та відповідні підходи і 
проведення політики демократичної консолідації Німеччини й 
Австрії повоєнних десятиліть та їх сучасні надбання, в тому числі 
й у справі збереження та захисту ними національних культурних 
цінностей, виправдали себе і можуть стати в добрій нагоді Україн-
ській державі. Адже саме заходи консолідації вітчизняного сус-
пільства покликані та спроможні стати системотворними у подо-
ланні гостроти кризового нинішнього етапу. Ставши на такий 
шлях, наша Вітчизна зможе якнайшвидше подолати виснажливу 
конфронтацію, віднайти компроміс різних верств суспільства. 
Саме на шляху діалогу та політичного порозуміння Україна зможе 
стати не лише сильною, а й заможною і успішною державою, де її 
громадянам будуть забезпечені умови розвитку й повноцінного 
життя. Дані чинники, як доводить практика повоєнних десятиліть, 
були системотворними у ФРН та Австрії, і саме вони уможливили 
подолання цими країнами тяжкого кризового стану та стати до лав 
сучасних успішних демократичних держав та суспільств. 
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ПАРЛАМЕНТСЬКО-УРЯДОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК 
МОДЕЛЬ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ 

 
Розкриваються процеси взаємодії провідних суб’єктів 

політичної комунікації у форматі парламентсько-урядових 
контактів у системі національного державотворення. Розгляда-
ються особливості формування як регламентно-офіційних, так й 
неформальних процедур взаємодії гілок державної влади. Вивча-
ються проблеми функціонування політичної еліти як правлячого 
класу на рівні парламентсько-урядової комунікації. Порушується 
питання про професіоналізацію зазначених суб’єктів комунікації як 
умови підвищення ефективності державного управління. 

Ключові слова: політична комунікація, парламент, уряд, 
публічна сфера, міжінституціональні зв’язки. 

Iurii Ganzhurov Parliamentary-governmental communication as 
a model of political discourse. The processes of interaction of political 
communication’s leading subjects in the format of parliamentary-
governmental contacts in the system of national state-building are 
revealed. The peculiarities of formation of regulatory and formal, as 
well as informal, procedures for interaction between the branches of 
state power are considered. The problems of the political elite 
functioning as a ruling class at the level of parliamentary-governmental 
communication are studied. The issue of the communication subject’s 
professionalization as a condition of increasing the efficiency of public 
administration is discovered. 

Key words: political communication, parliament, government, 
public sphere, interinstitutional relations. 

 
Актуальність тематики дослідження значною мірою 

обумовлена доволі проблемним досвідом комплексної боротьби за 
політичну владу в Україні.  

Саме ця боротьба через свою інформаційну змагальність 
завжди збагачує комунікативну мережу політичної системи. В 



 
 

240 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 3(89)
 

контактах з парламентом виконавча гілка влади, з одного боку, 
набула досвіду ініціатора політичних компромісів, а з іншого – 
сформувала дуже строкату, проте активну еліту урядовців-
тимчасовців. Якщо взяти до уваги актуалізацію цієї проблеми 
авторитарними рефлексіями президенства В. Януковича, то стає 
зрозумілою тенденційно-кон'юктурна мотивація посилення неза-
лежності виконавчої влади передовсім від єдиного законодавчого 
органу держави, коли зневага до міжінституціональних зв'язків 
між зазначеними суб'єктами політичної комунікації набувала 
небезпечних рис конфліктного характеру. 

Власне, сама природа пошуку законодавчого консенсусу між 
законодавчою і виконавчою гілками влади обумовлюється низкою 
факторів, що випливають з інституціональної структури політич-
ної комунікації. По-перше, йдеться про фактор лептимізації єдино-
го законодавчого органу ~ парламент, що обирається народом і 
виступає від його імені, має відповідний кредит довіри, котрий 
домінуватиме над механізмом формування уряду шляхом 
призначень посадовців. При цьому будь-які процедури посилення 
його соціальної легітимності за допомогою важелів залучення до 
його інституалізації парламентських партій, формалізації урядової 
коаліційності та декларативності щодо політичної відповідаль-
ності уряду не стільки змінять формат парламентсько-урядової 
комунікації, скільки актуалізують проблему правового імунітету 
Кабінету Міністрів. Не викликає сумніву, що перманентне зволіка-
ння з прийняттям закону України про Антикорупційний суд 
перебуває у площині прихильників комунікації на рівні безвідпо-
відального управління, коли боротьба за контроль над виконавчою 
владою точиться навколо важелів ситуаційного й почасти вкрай 
тимчасового панування суб'єктів персоніфікованих інтересів. По-
друге, рівень міжінституціональних зв'язків у форматі „парла-
мент — уряд” суттєво корегується фактором невизначеності 
фактично подвійного підпорядкування уряду. 

Це питання залишається предметом дискусій науковців-
політологів в процесі пошуку оптимальної для України формули 
поєднання історичної ментальності вітчизняного традиціоналізму 
у галузі реалізації державної влади з еволюціонізуючим пошуком 
нових прийнятних для політичної еліти і зрозумілих більшості 
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населення способів прозорого і справедливого управління 
країною. Навіть прихильникам моделі авторитарного фаворитизму 
стає зрозуміло, що паралельна комунікація індивідуалізованого 
типу є нежиттєздатною передовсім для претендентів на керівні 
посади в уряді ~ конкуренція міністрів в інформаційному просторі 
діагностує хворобу політичної амнезії тих, хто із вражаючою 
схожістю залишав владний олімп. І проблема таких урядів, на 
кшталт „уряду Яценюка”, на нашу думку, полягає не в тому, що 
особисте моделювання Президентом парламентської більшості та 
уряду призводить до примітивних і недієздатних конфігурацій в 
інститутах влади. Основна причина – в комунікативній імітації 
узгоджених дій між законодавчою і виконавчою гілками влади, в 
основі якої перебувають особистісні мотивації, котрі, на жаль, 
доволі часто умовно кореспондуються з інтересами суспільства. 

Досвід державотворення в Україні містить чимало прикладів 
комунікативних спроб деформації конституційних зв'язків між 
гілками влади, і вивчення основних чинників їх циркуляції у 
політично-правовому просторі приводить до висновку про децен-
трований характер багатовекторних носіїв у системі політичної 
комунікації. Заперечити їх доцільність неможливо з точки зору 
об'єктивної реальності їх існування в умовах еволюції політичної 
системи України, яка перебуває на стадії структуризації суспільно-
правових відносин. Вони є, з одного боку, рушійною силою 
конституційної реформи, а з іншого — об'єктом її реалізації. 

Відтак буде цілком природно розглядати пріоритетний напрям 
парламентсько-урядової комунікації передусім в конституційному 
форматі. В його основі – найважливіші сфери суспільного життя, 
які, згідно з Конституцією, потребують спільних дій органів 
законодавчої та виконавчої гілок державної влади. Таким є законо-
давчий, бюджетний процес, парламентський контроль, у тому 
числі й за дотриманням прав і свобод людини, кадрова політика, 
визначення основних напрямів внутрішньої і зовнішньої політики, 
введення воєнного чи надзвичайного стану та інші питання, межі 
компетенції розв'язання яких визначаються конституційними 
повноваженнями суб'єктів політичної комунікації. 

Проте неоднозначність дублювання чи змістова суперечли-
вість джерел її одержання, суб'єктів тлумачення і засобів поши-
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рення неминуче створюватиме колізії в комунікативних контактах 
між парламентом і урядом. В їх основі – індивідуалізована 
індексація інформаційних потоків, коли відомості від органів 
виконавчої влади, відповідно до закону про статус народного 
депутата, вимагає особисто депутат. Про доволі поширене явище 
індивідуалізації комунікативного обміну свідчать тиражовані ЗМК 
під час пленарних засідань Верховної Ради України доволі 
наполегливі артикуляції подібних контактів у форматі невдово-
лення відповіддю на депутатський запит. Одначе при цьому слід 
звернути увагу не на сам предмет конфліктного діалогу між 
репрезентантами парламентсько-урядової комунікації, а на 
суперечливий характер її передачі й трансформації. Адже сам 
розподіл повноважень в урядових структурах за галузевим 
принципом не тотожний тематичній структуризації парламент-
ських комітетів, які, в свою чергу, не мають важелів конкретизації 
депутатських запитів відповідно до профільної спрямованості. 

У цьому полягає проблема компенсаційного відновлення 
інформаційного дефіциту – комунікативна мережа заповнює 
лакуни, що утворюються внаслідок втаємниченості носіїв адміні-
стративної комунікації і заповнюються альтернативною інформа-
цією персоніфікованого характеру. Тому декларативні спроби 
примирити виконавчу і законодавчу гілки влади на обопільному 
бажанні серйозно підійти до розв'язання економічних проблем 
видаються пошуком пояснень існування цієї проблеми за межами 
законів комунікативних зв'язків. 

Це стає зрозумілим, якщо проаналізувати природу політичної 
еліти України, яка формується й функціонує і в парламенті, і в 
уряді, і в адміністрації президента України, утворюючи реальний 
правлячий клас у державі. Специфіка формування і тенденції роз-
витку політичного класу досліджувалася доволі ретельно 
науковцями Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І. Кураса НАН України [1]. Аналіз неформальної природи 
елітарної комунікації доводить тезу про те, що проблема полягає 
не в кількості законів, а в механізмі їх правової комунікації. Аналіз 
законодавчої бази в частині нормативно-правового врегулювання 
парламентсько-урядових зв'язків на рівні вимог чинних законів 
дозволяє зробити висновок про надзвичайно динамічну, отже 
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неефективну основу для належного комунікативного контакту між 
парламентом і урядом України. 

Зміст парламентсько-урядових зв'язків, формалізований поря-
док проведення „Днів уряду” віддзеркалює прагнення до відповід-
них кроків з боку парламенту щодо оцінки роботи Кабінету 
Міністрів та його структур. 

При цьому важливо брати до уваги й процеси інформаційного 
забезпечення підготовки рішення. Воно має грунтуватися на 
відповідних носіях зворотного зв'язку, що випливає з вимог 
Регламенту Верховної Ради, зокрема в частині організації розгляду 
питань [2, с.29–34]. Водночас за лаштунками вагомого масиву 
документованої бази розв'язання питань в режимі опрацювання 
урядової інформації не можна не помітити тенденцію до дистан-
ціювання результативних рішень від базових комунікаторів, якими 
є доповіді членів уряду в парламенті. Низька ефективність такого 
дискурсу пояснюється свідченням про домінування олігархічних 
мотивацій в парламентсько-урядовій комунікації. Як влучно 
зазначає Ф. Рудич „кримінальна і напівкримінальна буржуазія 
вперто й нахабно лізе (і не без успіху) во владні структури... В 
приниженому становищі опинилися інтелігенція, робітники, сіль-
ські трудівники та інші прошарки населення. Це знижує довіру 
громадян до органів влади” [3, с.64]. Таким чином без очищення 
політичного дискурсу парламентсько-урядової комунікації, яка 
переважно циркулює за межами соціально-суспільних каналів її 
роз’яснення, популяризації та поширення важко розраховувати на 
результативність пенсійної, медичної, освітньої та інших реформ, 
що їх декларує уряд. Має рацію Т. Андрійчук, яка стверджує, що 
без участі ЗМК, науковців, передовсім Інституту ім. І. Кураса, 
підвищення соціальної ефективності діяльності можновладців 
проблематичне [4, с.121]. 

При цьому така суспільно-наукова експертиза парламентсько-
урядових зв’язків повинна окреслити і бажано в публічній сфері 
наступні аспекти: 

• комунікативні механізми парламентської відповідальності 
уряду у порівняльному співставленні; 

• інформаційні підвалини співпраці законодавчої та 
виконавчої гілок влади; 
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• місце парламентської відповідальності уряду в системі 
стримувань і противаг при розподілі державної влади; 

• монологічні проблеми неефективного нормативного регу-
лювання існуючого механізму парламентської відповідальності 
уряду в Україні. 

Багато в чому актуалізація окреслених питань пояснюється 
серйозним спротивом прихильників одноосібного правління, коли 
парламентська відповідальність уряду дезавуюється президент-
ським опікуванням щодо виконавчої гілки влади. 

Не викликає сумніву потреба у створенні варіативної моделі 
розв'язання проблем функціонування парламентсько-урядової 
комунікації за участю президентських важелів її корегування. При 
цьому сумнівним видається прозорість у висвітленні та 
можливість альтернативних інтерпретацій неминучих трансформа-
цій стосунків між Верховною Радою і Кабінетом Міністрів саме 
через модель формування парламентом коаліційного уряду. Якщо 
взяти за визначальну саме цю обставину як фактор посилення 
парламентськими елементами розстановки сил у трикутнику 
влади, можна зрозуміти аргументацію на користь парламентсько-
президентської республіки. 

Цілком можливо, що пошуки оптимальних гарантій 
забезпечення ефективності зазначеної формули міжінституці-
ональної комунікації доцільно спрямувати на грунт усталених 
європейських демократій. Має рацію Л. Кочубей, коли скеровує 
увагу науковців на механізми і форми організації роботи 
парламентської більшості на основі коаліції у спосіб, що має 
тривалу апробацію у західноевропейських країнах, зокрема у 
Франції [5, с.415]. Проте чи набуде завершених форм формула 
успіху соціально обгрунтованих пропозицій на користь якісно 
іншого рівня структуризації парламенту як провідного комуні-
катора формування урядових рішень за допомогою парла-
ментських партій, ідеологічна структуризація яких на нинішньому 
етапі ще не набула визначальних рис, характерних для держав 
усталеної демократії? Пролонгація цієї думки міститься у 
висновку про те, що в Україні сьогодні змагаються не ідеології, а 
окремі політики, політичні групи, які пропагують ті чи інші ідеї. 
Не виключено, що на певному етапі ідеї наповняться конкретним 
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змістом суспільних потреб і у такий спосіб стануть дієвим 
ідеологічним чинником політичного життя. За будь-яких обставин 
партійна розбудова суттєво впливає на процес формування дієвих 
органів влади, вдосконалення зв'язків між владними та гро-
мадськими структурами. 

Отже, йдеться про еволюцію партій у політичному просторі 
України. Цей процес відповідним чином віддзеркалює зміст 
парламентсько-урядової комунікації. Від ідеологічної розшаро-
ваності, ситуаційного об'єднання за принципом подолання спіль-
ного супротивника чи розподілом об'єктів інтересів парламентська 
модель формування виконавчої влади має пройти випробування 
урядовими посадами. При цьому кореляційний зв'язок між 
тимчасовою більшістю та нестабільними коаліційним урядом 
видається цілком природним в умовах партійного будівництва. 
Вочевидь, така конфігурація політичних комунікаторів може 
уникнути взаємопоглинаючих наслідків за умов зовнішньої 
корекції чи персономічної конкретизації. Власне, ці два фактори 
тісно пов'язані поміж собою. В першому випадку йдеться про роль 
домінуючого суб'єкта політичної комунікації в особі Президента 
України П. Порошенка. Передбачається, що він корегуватиме 
парламентсько-урядові зв'язки, а саме: по-перше, в правовому полі 
як суб'єкт законодавчої ініціативи; по-друге, за допомогою 
конституційних важелів номінаційного характеру як стосовно 
уряду, так і щодо Верховної Ради; по-третє, каналами неформаль-
ної комунікації, ефективність застосування якої з огляду на 
традиції розв'язання широкого кола проблем, особливо в частині 
приватних інтересів, залишається вельми високою. 

У другому випадку маємо справу з дуалістичною природою 
коаліційного уряду, приреченого на варіативність і суперечливість 
комунікативних дій через його формування парламентськими 
партіями, з одного боку, та системою ієрархічного управління й 
підпорядкування – з іншого. Наскільки керованим буде такий 
уряд, покаже, звичайно, час. Проте, працюючи на випередження 
термінів реалізації конституційної реформи, політологи прагнуть 
відпрацювати оптимальний прогностичний варіант поєднання 
сприятливих для парламенту і уряду організаційно-правових засад 
циркуляції міжінституціональної комунікації. З огляду на цілком 



 
 

246 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ           Випуск 3(89)
 

реальну розпорошеність урядової комунікації через партійну 
заангажованість ймовірним уявляється варіант традиційного 
формування конкурента на перзидентчьких виборах саме в системі 
виконавчої влади. 

В інформаційному середовищі Украхни такі конкурентні 
настрої ще чітко не сформульовані. Водночас, за словами нардепа 
від „Народного фронту” В. Сюмар, за закритими соціологічними 
підрахунками, персональний рівень довіри Гройсмана – 23%. 
Проте, як зазначає П. Вуець, великі соціологічні служби, які 
відкривають результати своїх досліджень, не поспішають 
включати прем’єра в опитувальники на президентську посаду [6]. 

Боротьба за лідерство у провладному трикутнику, фасадом 
якої слугує парламентсько-урядова комунікація, безперечно, не 
лише персоніфікована, а також матеріально вмотивована. Розмір-
ковуючи над цією проблемою, О. Мороз пише: „Зміна відносин 
власності приватизацією як засобу одержання виручки на засіб 
поліпшення управління майном – саме цьому найбільше проти-
діяла передовсім виконавча влада” [7. с.559]. 

Таким чином домінування психології „власника галузі” в мініс-
терському середовищі, домінування особисто-відомчих інтересів 
над завданнями уряду в цілому є надзвичайно небезпечним явищем. 

В такому випадку Україна матиме невтішні перспективи 
формування міністерської опозиції в уряді на кшталт депутатської 
в парламенті. Проте цілком природне існування другої категорії як 
неодмінної ознаки демократичності суспільства контрастує з 
першою, котра чітко діагностує не лише хворобу реформації, а й 
скидається на результат постреволюційної безпорадності і фахової 
некомпетентності. Саме через це формат парламентсько-урядової 
комунікації не може набути рис прагматичної усталеності за 
законами функціонування державного апарату – традиційною 
залишається амбіційна ментальність, що перешкоджає спільній 
роботі законодавчого і виконавчого інститутів державної влади. 
Для нас і дотепер актуальними є слова речників українського 
державотворення: „...поки не витворимо власних конструктивних 
цінностей та такого колективу, з яким будуть примушені чужі 
рахуватися, будемо куркою на торгу, лишаючи їй лише 
можливість кудахкати та трохи пручатися” [14, с.163]. 
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Віддаючи належне правомірності застережень щодо 
некоректності цитувань поза контекстом конкретних історичних 
умов, зробимо спробу адаптації доволі промовистих прикладів з 
нашого сьогодення на зміст викладеного — чи не забагато 
асоціативних порівнянь викликають у нас зразки сучасного 
політичного життя у діалогічних відносинах між парламентом і 
урядом? Адже саме від них залежить модель того спільного 
колективу, який конституційно виписаний та відкоментований, 
проте не відпрацьований на рівні функціонального порозуміння. 

Не викликає сумніву, що суспільно-економічне життя України 
постійно наповнюватиме картотеку політичної історії країни 
фактами порушень законів розмежування компетентності щодо 
створення, поширення та тлумачення адміністративної комунікації 
в інформаційному просторі суспільства парламентом і урядовими 
структурами. Подолання такої тенденції залежатиме від багатьох 
факторів. По-перше, політична еліта має відмовитися від практики 
підміни поняття „професіонал” поняттям „політик”. Це в жодному 
випадку не означатиме, що політик не входить до кола профе-
сіоналів. Йдеться, власне, про галузевих фахівців, які знають 
справу і мають працювати в урядових структурах. В умовах, коли 
парламентські партії формують коаліційний уряд, виникає потреба 
саме в таких спеціалістах. Чи готові політичні партії до відповід-
них посадових пропозицій? Саме тут доречними видаються слова 
Ф. Рудича: „Для українського народу нагальною необхідністю є не 
просто нова, а сильна демократична влада... При цьому у неї 
залишається єдиний вихід – залучити до своїх лав справжніх про-
фесіоналів, котрі здатні виправити ситуацію, що склалася” [9, с.276]. 

По-друге, доцільно конкретизувати категорії „електронний”, 
„альтернативний”, „тіньовий” та інші уряди в контексті їх 
декларації за змістом і функціональним призначенням. Вбачається 
доцільним розглядати явище „електронний уряд” у двох напрямах: 
як засіб комунікації, що забезпечує прозорість і доступність 
урядової інформації, а також як форму оприлюднення офіційної 
інформації. Розглядати „електронний уряд” як альтернативу 
діючому означатиме залишити осторонь комунікативної структу-
ризації „тіньовий уряд”, що має формуватися парламентською 
опозицією. Водночас треба не лише надати можливість, а зажадати 
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від партій, що беруть участь у парламентських виборах, 
оприлюднювати в засобах масової комунікації свій кадровий 
ресурс для можливої роботи в Кабінеті Міністрів. 

Актуальною проблемою парламентсько-урядових зв’язків 
залишається реалізація парламентського контролю за діями 
чиновництва в правовому полі держави. Про комунікативний 
рівень цього контролю, зокрема, свідчить інформація, системати-
зована в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

 
Перелік доповідей, звітів, інформації органів виконавчої влади, 
які, відповідно до законів України, підлягають обов'язковому 

поданню до Верховної Ради України 
 

Форма звіту та 
назва 

Відповідальний 
орган 

(посадова особа)

Періодичність
подання 

Підстави 
(стаття та назва 

закону) 
1 2 3 4 

Доповідь про хід 
виконання Держав-
ного бюджету Украї-
ни поточного року 

Кабінет Міністрів 
України 

Не пізніше 
15 вересня 
кожного 
року 

Ст. 96 Конституції 
України 

Річний звіт про 
виконання 
Державного бюджету 
України 

Кабінет Міністрів 
України 

До 1 травня 
року, 
наступного за 
звітним 

Ст. 116 
Конституції України; 
ст. 61 Бюджетного 
кодексу України 

Доповідь про участь 
України в діяльності 
з підтримання чи 
відновлення міжна-
родного миру і 
безпеки 

Кабінет Міністрів 
України 

Щорічно Ст. 10 Закону України 
„Про 
участь України в 
міжнародних 
миротворчих операціях”

Доповідь про стан 
інформатизації в 
Україні 

Кабінет Міністрів Щорічно Ст. 9 Закону України 
„Про Національну про-
граму інформатизації” 

Доповідь про 
становище молоді 
в Україні 

Кабінет Міністрів 
України 

Щорічно П. 2 Декларації про 
загальні засади 
молодіжної політики в 
Україні 
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Продовження таблиці 1 
 

1 2 3 4
Звіт про стан 
демографічної 
ситуації в Україні, 
становище дітей і 
тенденції його змін у 
ході впроваджених 
соціально- 
економічних 
перетворень 

Кабінет Міністрів 
України 

Щорічно Ст. 5 Закону України 
„Про охорону 
дитинства” 

Звіт про хід 
виконання 
державної програми з 
боротьби з 
туберкульозом, стан 
захворюваності на 
туберкульоз та 
смертності від нього 

Кабінет Міністрів 
України 

Щорічно Ст. 4 Закону України 
„Про 
боротьбу із 
захворюванням на 
туберкульоз” 

Доповідь про стан 
боротьби з 
організованою 
злочинністю 

Голова Служби 
безпеки України, 
міністр внутріш-
ніх справ України

Не рідше 
одного 
разу на рік 

Ст. 23 Закону України 
„Про організаційно-
правові основи боротьби 
з організованою 
злочинністю” 

Звіт про діяльність 
прикордонних військ 
України 

Голова 
Держкомкордону 
України 

Щорічно Ст. 13 Закону України 
„Про прикордонні 
війська України” 

Звіт про діяльність 
Управління 
державної охорони 
України 

Управління 
державної 
охорони України 

Щорічно до 
1 лютого 
року, 
наступного за 
звітним 

Ст. 25 Закону України 
„Про державну охорону 
органів державної влади 
України та посадових 
осіб” 

Звіт про діяльність 
Антимонопольного 
комітету 
України 

Голова 
Антимоно-
польного 
комітету України 

Щорічно Ст. 2, 9 Закону України 
„Про Антимонопольний 
комітет України” 

Звіт про виконання 
Державної 
програми 
приватизації 

Фонд державного 
майна 
України 

Щорічно Ст. 4 Закону України 
„Про 
приватизацію 
державного майна” 
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Продовження таблиці 1 
 

1 2 3 4 
Звіт про діяльність 
Державної 
комісії з цінних 
паперів та 
фондового ринку 

Державна комісія 
з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

Не визначено Ст. 6 Закону України 
„Про державне 
регулювання ринку 
пінних паперів в 
Україні” 

Доповідь про стан 
навколишнього 
середовища в 
Україні 

Центральний 
орган 
виконавчої влади 
з 
питань екології та 
природних 
ресурсів 

Щорічно Ст. 25 Закону України 
„Про 
охорону навколишнього 
природного 
середовища” 

 

Проте ефективність парламентського контролю передовсім зале-
жить не лише від задокументованих повноважень Верховної Ради 
України, а від того, наскільки консолідованою є парламентська 
більшість, що формує уряд. Питання про реальність коаліційної 
більшості в нинішньому парламенті залишається актуальним. За 
таких умов можливою є парламентсько-урядова криза. При аналізі 
цієї проблеми доречною видається думка Т. Ляшенко: „Підходи до 
трактування криз є неоднозначними. Явище кризи в радянській 
науковій літературі розглядалося як стан занепаду. Сьогодні політич-
на криза, зокрема, трактується і як перехідне становище”. [10, c. 316]. 

Видається, що особливістю такого перехідного періоду в стані 
парламентсько-урядових зв’язків є усвідомлення та подолання кому-
нікативних проблем діяльності провідних суб’єктів права законодав-
чої ініціативи, якими є Кабінет Міністрів і народні депутати. 

В цьому плані актуальним залишається питання визначення на 
законодавчому рівні джерел офіційного оприлюднення законів. 
Коло таких суб'єктів у 1997 р. було визначено Указом Президента 
України. Проте воно не є тотожним колу суб'єктів офіційного 
оприлюднення, визначеному Регламентом Верховної Ради України. 

Йдеться про важливість збалансування компетентностей 
офіційних видань від виконавчої влади („Офіційний вісник 
України” та „Урядовий кур’єр”) та законодавчої („Голос України” 
та „Відомості Верховної Ради України”), які мають діяти злаго-
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джено в інформаційному просторі країни. На жаль, політика 
роздержавлення ЗМІ може призвести до втрати офіційних джерел 
оприлюднення парламентсько-урядових документів. 

Невідкладним завданням вбачається забезпечення автентич-
ності змісту законів, постанов та інших актів, що їх приймає 
Верховна Рада України, в процесі введення їх до інформаційного 
простору засобами комунікації. Нами зроблений моніторинг десят-
ків суб'єктів підприємницької діяльності, що друкують та поширю-
ють закони. Результати аналізу невтішні. Виявлено видання, які 
містять серйозні помилки, що перекручують зміст законів. Не 
важко передбачити, до яких наслідків це може призвести, особли-
во в нашому судочинстві. При цьому діють ці комерсанти-видавці 
абсолютно безперешкодно й безкарно. Адже Закон України „Про 
авторське право і суміжні права” не розглядає нормативно-правові 
акти як об'єкти охорони авторського права. Спроба унормувати 
цей процес зроблена в проекті закону „Про закони і законодавчу 
діяльність”, проте він досі не прийнятий. 

Як свідчить практика законотворення, злободенними залиша-
ються конфлікти інтерпретацій носіїв правового поля. 

Причини конфлікту інтерпретацій полягають у такому. По-
перше — інкорпоративна динаміка законодавчої бази. Відомо, що 
переважна більшість законів — це внесення змін і доповнень пере-
довсім з ініціативи кабміну, до законів чинних. Такий стан справ 
не сприяє правовій адаптації, а також підвищенню політичної 
культури громадськості. Виникають труднощі з виданням науково-
практичних коментарів до збірників нормативно-правових актів. 

По-друге. Неупорядкованою залишається понятійно-терміно-
логічна система законодавства. Синонімія, багатозначність, архаїз-
ми термінів закладають основу конфлікту інтерпретацій в інфор-
маційному масиві парламентсько-урядової комунікації. 

По-третє. Комунікація, як відомо, обов'язково має зворотний 
зв'язок. Він матеріалізується електоральною енергетикою, став-
ленням громадян до вищих органів державної влади, зокрема за 
тим, як діють закони. А діють вони в системі політичної комуні-
кації. В цій системі проходження закону часто деформується 
підзаконними актами виконавчої влади. Закон інтерпретується в 
бік звуження сфер його застосування, що в принципі суперечить 
ст. 22 Конституції України. 
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Водночас Кабмін у такий спосіб перетворюється на доміну-
ючого суб’єкта політичної комунікації, залишаючи парламенту 
функції вищого представницького органу держави. 

Таким чином політичний дискурс парламентсько-урядової 
комунікації має еволюціонувати в бік публічної сфери, оскільки 
традиційні формати втаємниченості прийнятих й запланованих 
рішень стають для влади небезпечними. Це переконливо довела 
Революція Гідності.  

 

________________________ 
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Евгений Трофимов 
 
 

«ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ»  
В МОНОЦЕНТРИЧЕСКОЙ ПОЛИТИИ 

(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 
 

В статье, на примере Российской Федерации, рассма-
тривается «гражданский контроль» в моноцентрической поли-
тии. Отмечается, что в моноцентрических системах институт 
гражданского контроля имеет фантомный характер и связан со 
служением stato. «Гражданский контроль» в России ориентиро-
ван в направлении сверху–вниз; декларированные политические 
права населения применительно к контролю за «государством» и 
«нанимаемыми» органами нуллифицированы как законодательной 
нормой, так и политической, экономической и социокультурной 
средой. Фактическое отсутствие у индивидуумов контрольный 
полномочий ведет к нарастанию разбалансированности системы 
«государство – "граждане"» и усилению процессов негативной 
политической нестабильности в России. Цель исследования за-
ключается в политологическом анализе основных видов «граждан-
ского» контроля в России. Гипотеза исследования: «гражданский 
контроль» в России носит фантомный характер и укладывается 
в рамки подданнического дискурса – сохранение центрального 
положения суверена в моноцентрической политии. Методы 
исследования: диалектический, формально-правовой, социологи-
ческий, сравнительный. 

Ключевые слова: моноцентризм, гражданский контроль, 
подданичество, выборы, референдум, политическое участие, поли-
тический протест, доносительство, общественная экспертиза. 

 
Євген Трофімов. «Громадський контроль» у моноцентрич-

ній політії (на прикладі Російської Федерації). У статті, на 
прикладі Російської Федерації, розглядається «громадський 
контроль» в моноцентричній політії. Відзначається, що в 
моноцентричних системах інститут громадського контролю має 
фантомний характер і пов'язаний зі служінням stato. «Гро-
мадський контроль» в Росії орієнтований у напрямку зверху-вниз; 
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декларовані політичні права населення стосовно контролю за 
«державою» і «найманими» органами нулифіковані як законодав-
чою нормою, так і політичним, економічним і соціокультурним 
середовищем. Фактична відсутність у індивідів контрольних 
повноважень веде до наростання розбалансованості системи 
«держава -"громадяни"» і посилення процесів негативної політич-
ної нестабільності в Росії. Мета дослідження полягає в політо-
логічному аналізі основних видів «громадського» контролю в Росії. 
Гіпотеза дослідження полягає у тому, що «громадський 
контроль» в Росії носить фантомний характер і укладається в 
рамки дискурсу підданства - збереження центрального поло-
ження суверена в моноцентричній політії. Методи дослідження: 
діалектичний, формально-правовий, соціологічний, порівняльний. 

Ключові слова: моноцентризм, цивільний контроль, під-
данство, вибори, референдум, політична участь, політичний 
протест, доносительство, громадська експертиза. 

  
Evgeny Trofimov. “Civil control” in the monocentric polity (the 

case of the Russian Federation). The article, on the example of the 
Russian Federation, deals with “civil control” in monocentric polity. It 
is noted that in monocentric systems, the civil control institution has a 
phantom character, associated with the service of stato. “Civil control” 
in Russia is oriented in the top-down direction. The declared political 
rights of the population to control the “state” and “hired” bodies are 
nullified both by the legislative norm, and by the political, economic 
and socio-cultural environment. The actual lack of control powers 
among individuals leads to an increase in the imbalance of the “state-
to-citizens” system and to the intensification of the processes of 
negative political instability in Russia. The aim of the research is to 
make a political analysis of the main types of “civil” control in Russia. 
Research hypothesis: “civil control” in Russia is phantom in nature 
and falls within the scope of the subject discourse - the preservation of 
the central position of the sovereign in monocentric polity. Research 
methods: dialectical, formal-legal, sociological, comparative. 

Key words: monocentrism, civil control, allegiance, election, 
referendum, political participation, political protest, whistleblowing, 
public expertise. 
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Реализуя политические права и свободы, граждане обеспечивают 
контроль за функционированием политической системы и ее 
важнейшим институтом – государством. Контроль населения за госу-
дарством и другими политическими акторами не только ограни-
чивает властные устремления последних, но и позволяет гражданам 
создавать благоприятный режим для удовлетворения собственных 
интересов, тем самым способствуя развитию политической системы, 
ее институтов и отношений в выгодном для себя направлении. 

Возможность удовлетворения индивидуумами собственных 
интересов может возникать только в благоприятной социально-
политической атмосфере, где гражданин рассматривается авто-
номным самодостаточным субъектом, находящимся в равном 
положении с другими и, базовой субстанцией по отношению к их 
объединениям – от государства до групп по интересам. Частный, 
а не общий интерес лежит в основе гражданского контроля.  

В России индивидуальное уступает место коллективному и, не 
редко, «государственному», что приводит к подмене гражданского 
контроля «общественным», в котором растворены и модифици-
рованы личные интересы индивидуумов [24, с. 17; 40, с. 289]. 
Стремление «государства» нивелировать личные интересы гра-
ждан-подданных, подменить их «общественными», обусловлено 
заинтересованностью statoсформировать «ложную тоталитарную 
религию, религию авторитарного коллективизма» [5, с. 297].  

Индивидуум в системе авторитарного коллективизма ста-
новится изгоем, «маленьким человеком», рассматривающим 
политику как особую сферу жизни общества, не связанную с его 
интересами. Он не стремится к взаимодействию с «государством» 
и, тем более, противодействию ему, покорно смиряется с дей-
ствиями Левиафана, вне зависимости от степени их репрессив-
ности. В этом плане следует согласиться с профессором Универси-
тета Род-Айленд (США) Н. Петро утверждающим, что русский 
народ преклоняется перед своими лидерами (царем-батюшкой, 
генеральными секретарями ЦК КПСС); не стремится участвовать в 
управлении страной и потому является легко манипулируемым; 
что у россиян существует врождённая предрасположенность к 
авторитаризму, если не тоталитаризму [31, с. 36-51]. Даже в 
сталинский период в России не было массовых протестов против 
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диктатора, «граждане» поддерживали решения вождя и, одно-
временно, не питали склонности к их исполнению. Во все времена, 
с помощью репрессий и насилия, подавляя «Я», суверен-государ-
ство заставляло подданных приспосабливаться к чуждой их 
интересам системе, которую единолично выстраивало в угоду 
личным прихотям. Стереотипы и стандарты культуры человека 
царской России, перетекли в культуру советского человека, а, в 
дальнейшем, «новый» культурный комплекс – в культуру совре-
менного россиянина, пассивно воспринимающего действия 
«государства»; … а если «не нравится – уезжайте» [8].  

В системе, в которой от населения ничего не зависит, 
закономерно воспроизводится нежелание граждан-подданных 
контролировать процесс исполнения «государственных» решений 
и осуществлять контроль за функционированием политической 
системы и составляющих ее элементов.  

Российские граждане-подданные наиболее активно участвуют в 
«выборах», обращаются с индивидуальными и коллективными 
петициями в органы «государственной» власти и ОМСУ, участвуют 
в протестном движении и т. д. (Таблица 1. [46]. Данные способы 
участия населения в функционировании политии одновременно 
являются и основными формами контроля населения за направ-
ленностью политического процесса и функционированием 
политических акторов. Вместе с тем, в рамках российской полити-
ческой парадигмы, контроль населения за «государством» условен и 
представляет собой, как в случае с «выборами», так и в случае с 
индивидуальными обращениями и петициями, а также протестным 
движением – индикатор лояльности населения суверену и его 
«учреждениям». Лояльность максимальна-положительна в случае, 
когда индивидуумы осуществляют контроль за себе подобными с 
целью обеспечения внешней стабильности в функционировании 
политической системы, участвуют в «выборах» и других легити-
мирующих «государство» и его деятельность процедурах; и 
минимальна-отрицательная, в случае, использования права на 
протестные действия; но во всех случаях «гражданский контроль» в 
России – пародия на гражданский контроль, существующий в 
демократических странах.  
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Таблица 1 
 

Участие граждан в политической жизни страны  
(в процентах, %) 

Распределение ответов на вопрос: «Лично Вам приходилось  
за последний год участвовать в общественной и политической жизни? 
(закрытый вопрос, любое число ответов)» и «Лично Вам приходилось за 
последние 5 лет участвовать в политической жизни? (любое число 

ответов)*» 
 

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
11

 

20
13

 

Ср.Z 
Амурская область, % 

(чел.)
05.15 04.16 Ср.Z

Участвовал в выбо-
рах в органы власти 
различных уровней 

55 44 32 43 40 27 48 41,29 52,26 
(165) 

59,66
(173)

55,96

Подписывал ко-
ллективные обраще-
ния, петиции 

4 3 2 3 3 1 4 2,86 26,58
(84) 

20,00
(58) 

23,29

Участвовал в прове-
дении избирательной 
кампании 

8 5 5 10 4 2 4 5,43 14,56
(46) 

6,55
(19) 

10,56

Участвовал в митин-
гах, демонстрациях, 
пикетах 

5 3 4 7 2 1 3 3,57 18,35
(58) 

7,59
(22) 

12,97

Участвовал в деятель-
ности общественных 
организаций 

2 2 1 4 2 1 2 2,00 11,71
(37) 

5,52
(16) 

8,62

Участвовал в деятель-
ности профсоюзных 
организаций 

4 3 1 10 2 1 2 2,29 11,39 
(36) 

9,66
(28) 

10,53

Участвовал в деятель-
ности политических 
партий 

2 1 1 2 1 0 1 1,14 7,59 
(24) 

3,45
(10) 

5,52

Участвовал в 
забастовках 

2 1 1 2 1 0 1 1,14 3,80 
(12)

2,41
(7)

3,11

Ни в чем из перечис-
ленного не участвовал

32 47 52 39 45 61 39 45 23,73 
(75)

28,28
(82)

26,01

Другое 1 1 1 1 0 1 0 0,71 0 (1) 0 (0) 0
Затрудняюсь 
ответить 

1 3 1 2 2 1 2 1,71 2,5 (8) 0,69 
(2)

1,60

 
* Вопрос: Лично Вам приходилось за последние 5 лет участвовать в 

политической жизни? (любое число ответов) был задан жителям 
экспериментального региона. Цель исследования заключалось в 
выявлении общей картины реализации гражданами политических прав. 
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Контроль подданных за себе подобными проявляется в виде 
доносительства. Доносительство является не только проявлением 
высшей степени лояльности суверену, но и обязанностью поддан-
ных. Во все времена доносительство в России было тотальным, до-
носили все. Данная проблема достаточно исследована [12; 21; и др.], 
поэтому остается отметить, что доносительство в России является 
важным элементом участия населения в жизни общества и 
всемерно поддерживается «государством», в первую очередь как 
механизм имитации активности гражданского общества и леги-
тимности репрессивного правоприменения [7]. Показательно, в 
плане поддержки доносительства «государством», принятие в 
июне 2015 года ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части пенсионного 
обеспечения некоторых категорий граждан», предусматривающего 
пенсионное обеспечение для лиц, сотрудничающих  по контракту 
с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность, в качестве основного рода занятий [25]; внесение в июне 
2016 года законодательной инициативы членами федерального 
парламента И. А. Яровой и В. А. Озерова в «нижнюю» палату 
российского парламента по дополнению Уголовного кодекса 
статьей «Несообщение о преступлении»; создание сервера 
«РОСДОНОС.РФ», позволяющего россиянам направлять аноним-
ные «донесения» в Администрацию Президента РФ, Государ-
ственную Думу РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, Следственный Ко-
митет РФ, Московский Патриархат РПЦ. 

Ради справедливости заметим, что доносительство («Whistle-
blowing») развито в США. В «стране свободы» существуют 
законодательные механизмы поощрения осведомителей; на 
компании возлагаются обязанности по выплате «whistleblowing» 
значительного «выходного пособия», в случае их увольнения; 
осведомители находятся под охраной закона, и угрозы в их адрес, 
ущемление или нарушение прав из мести за доносительство 
караются. Разница в том, что доносительство в США, в первую 
очередь, направлено на защиту публичных (общественных) инте-
ресов: прецедентная практика судов отдельных штатов США сви-
детельствует о применении законов, защищающих права доноси-
телей, только в случаях сообщений о нарушении законов, охраня-
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ющих благо общества в целом – общественные мораль и нравствен-
ность, безопасность и здоровье граждан, экологическую обстанов-
ку [48]; в России доносительство связано в большей мере с нейтра-
лизацией «государственных» оппонентов, «внесистемников», предла-
гающих альтернативные «государственным» проекты развития.  

«Выборы» – вторая форма «контроля» населения за состоя-
нием политической системы. «Выборы» в России не являются 
актом гражданской воли, а представляют собой легитимацию при-
нятого «государством» решения, «игру» или «ритуал», направ-
ленный не на обеспечение контроля за деятельностью Левиафана и 
функционирование политической системы, а на демонстрацию до-
верия / недоверия суверену и приближенному к нему сословию; 
повод манипулирования для «государства» и время новых надежд 
для подданных. 

В условиях современной организации Российского «госу-
дарства» «выборы» способны выполнять исключительно функцию 
легитимации Левиафана и его «учреждений». Данная ситуация 
наблюдалась не только в царской России, но и в СССР [39]. 

Политическая традиция и связанный с ней инструментальный 
характер «выборов» ведет к тому, что для россиян «выборы» как 
способ контроля не являются ценностью: по данным "Левада-
Центра", только 13 % россиян рассматривают «выборы» в качестве 
возможности решения собственных проблем [29]. В зависимости 
от уровня процедуры легитимации и других факторов в «выборах» 
участвует от 20 до 60 % электорально активного населения, но, как 
свидетельствует опрос «Левада-Центра», проведенный после вы-
боры в Государственную Думу 4 декабря 2011 года (опрос декабря 
2011 и января 2012 года), только 5 % и 8 % россиян считают 
«выборы» честными, 30 % и 35 % – скорее честными, чем не 
честными; в полной мере итоги «выборов» считают не сфальси-
фицированными 12 % и 10 %, в значительной мере отвечающие 
действительным результату голосования –  40 % и 38 %. Скорее не 
честными, чем честными, считают выборы 30 % и 23 % опро-
шенных; 15 % и 14 % – нечестными, а итоги голосования довольно 
далекими от действительности –  21 % и 26 %, ничего не имеют 
общего с действительностью / полностью сфальсифицированны-
ми – 8 % и 8 %. 20 % и 19 % затрудняются ответить на вопросы о 
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честности выборов и несфальсифицированности итогов голосования. 
При этом только 4 % и 3 % россиян согласны определенно под-
держать массовые акции протеста против избирательных фальси-
фикаций, 11 % и 10 % – скорее да, 30 % и 31 % – скорее нет, 47 % и 
47 % – определенно нет, 9 % и 9 % затруднились с ответом [38].  

Интересно в этом плане обратиться к оценке россиянами 
увеличения президентского и депутатского сроков, под которым, 
согласно демократического дискурса, следует понимать ограни-
чение контроля граждан. «Если избирательная кампания в стране 
назначается редко, – отмечал А. де Токвиль, государство всякий 
раз подвергается риску больших потрясений <…> Когда выборы 
назначаются часто, это сохраняет в обществе лихорадочное возбу-
ждение и неустойчивость в общественных делах. Из этих двух зол 
американцы выбрали второе» [44, с. 164], россияне – согласились с 
усилением суперпрезидентализма. По данным "Левада-Центра" 
60 % россиян высказались за увеличение президентских полно-
мочий с 4 до 6 лет; против данного увеличения выступили 26 % и 
затруднились с ответом 14 %; за увеличение полномочий депута-
тов Государственной Думы России с 4 до 5 лет высказались 41 % 
россиян, против – 42 %, затруднились с ответом – 18 % [35]. 

Заметим, что 6-летний срок президентских полномочий су-
ществует только в Австрии (в Ирландии – 7 лет), но полномочия 
президентов Австрии и Ирландии ограничены системой «сдержек 
и противовесов»; в 2000 году срок полномочий президента 
Франции был сокращен с 7 до 5 лет; в 2005 году президентские 
полномочия с 6 до 4 лет сократили в Чили. 

Референдум в России как способ контроля за «государством» в 
процессе укрепления «вертикали власти» de facto прекратил 
существование. Данная проблема достаточно освещена в статье 
«Проблемно-праксиологические аспекты реализации граждана-
ми РФ права на референдум: политологическое исследование» [45], 
поэтому остановимся на перечислении основных механизмов 
ограничения «государством» права населения на референдум, в 
основном касающихся процедуры его инициирования. 

Анализ референдумного законодательства (ФКЗ «О референ-
думе …» [26] и ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
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ции» [27]) позволяет заключить: а) о его дефективности. Так, в 
соответствии с законодательной нормой,инициатива проведения 
федерального референдума принадлежит «не менее чем двум 
миллионам граждан Российской Федерации (!), имеющим право на 
участие в референдуме, при условии, что на территории одного 
субъекта Российской Федерации или в совокупности за пределами 
территории Российской Федерации находится место жительства не 
более 50 тысяч из них». Очевидно, что указание на численный 
состав инициаторов федерального референдума – «… не менее 
двух миллионов…» является законодательным дефектом, призна-
ние юридической правильности которого означает фактический 
запрет на проведение федеральных референдумов в России; 
б) завышенных требованиях «государства» к инициаторам 
проведения референдумов и соответствующим процедурам по его 
инициированию, нуллифицирующим право населения на референ-
дум. Во-первых, для проведения федерального референдума его 
инициаторы обязываются образовывать инициативные группы по 
проведению референдума из региональных подгрупп, созданных 
не менее чем в половине субъектов Федерации при численности 
каждой региональной группы не менее 100 участников референ-
дума. Требования по территориальной организации и численному 
составу региональных групп по инициированию референдума не 
только не дополняются нормами, исключающими давление 
федерального и регионального «государств» на его инициаторов, 
что в условиях доминирования неформальных практик могут 
привести к ликвидации региональных групп и прекращению 
процедуры инициирования референдума, но и умаляют права 
граждан на референдум, лишая группы граждан численностью 
менее 100 человек выступать инициаторами федерального рефе-
рендума, менее 20 и 10 человек – регионального и местного 
референдумов, соответственно.  

Во-вторых, «государство» лишает права инициировать феде-
ральный референдум общероссийским объединениям и вводит 
запрет на участие в референдуме международных организаций и 
международных общественных движений. Запрет на иницииро-
вание федерального референдума, как российскими, так и между-
народными общественными объединениями и движениями, 
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действующими в России, ставит под сомнение статус их членов – 
граждан России, обладающих правом влиять на политический про-
цесс в стране, как в отдельности, так и объединившись в союзы. 

В-третьих, при инициировании федерального референдума 
«государство» требует нотариального заверения подписей 
участников собрания региональной подгруппы; устанавливает 
сроки для формирования группы по инициированию федерального 
референдума – «не позднее чем через два месяца со дня регистра-
ции первой региональной подгруппы»; вводит запрет на 
регистрацию иной региональной подгруппы, если в субъекте Фе-
дерации зарегистрирована региональная подгруппа с такой же по 
смыслу или содержанию формулировкой вопроса. Очевидно, что 
нотариальное заверение подписей участников собрания региональ-
ной группы по проведению референдума и запрет на создание 
региональных групп с такой же по смыслу или содержанию 
формулировкой вопроса создают дополнительные препятствия на 
пути его проведения. Вряд ли в первом случае речь может идти о 
«чистоте» проведения собрания, инициаторы которого заинтересо-
ваны в регистрации региональной группы и, соответственно, 
предупреждении фальсификации, которая может явиться основа-
нием для прекращения деятельности, связанной с проведением 
референдума. В случае установления сроков для формирования 
группы по инициированию федерального референдума, а также 
запрета на регистрацию иной региональной подгруппы, 
выдвигающей схожие по смыслу или содержанию вопросы, «госу-
дарство» получает возможность заблокировать проведение рефе-
рендума, используя политико-административные, экономические 
и иные механизмы. 

В-четвертых, «государство» обладает существенным 
потенциалом для воспрепятствования проведению референдума на 
стадии сбора подписей инициаторами проведения референдумов. 
Требования, что сбор подписей в поддержку проведения федераль-
ных референдумов осуществляется «… исключительно членами 
инициативной группы» и «… только на территориях тех субъектов 
Российской Федерации, избирательными комиссиями которых 
были зарегистрированы региональные подгруппы», ограничивает 
организационные возможности гражданской инициативы по 



 

263 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

организации и проведению референдума‡. В свою очередь, запрет 
сбора подписей в поддержку федерального референдума в регио-
нах, за исключением тех, где были зарегистрированы региональ-
ные группы, также лишает возможности граждан РФ, прожи-
вающих в других субъектах Федерации, выразить поддержку 
проведения референдума, и ставит вопрос об их равноправии. 

В-пятых, срок сбора подписей в поддержку федерального 
референдума – 45 дней (ранее 3 месяца) занижен. Например, сбор 
подписей для выдвижения вопроса на общенациональный рефе-
рендум в Швейцарии определен восемнадцатью месяцами, а для 
проведения факультативных референдумов, позволяющим швей-
царцам опротестовать любое решение законодательных органов 
страны – три месяца, при этом количество подписей уменьшается 
в 2 раза [41, с. 91].  

В-шестых, существенным препятствием на пути иницииро-
вания референдума является запрет сбора подписей на рабочих 
местах, в процессе и местах выдачи заработной платы, пенсий, 
пособий, стипендий, иных социальных выплат, оказания благотво-
рительной помощи. Данное ограничение препятствует сбору 
подписей в местах, которые являются наиболее удобными для 
контакта с гражданами. 

В-седьмых, «государство» ограничивает перечень вопросов, 
выдвигаемых на референдум, подрывая природу института 
референдума, закрепленную в понятии «народный суверенитет». 
Российским гражданам-подданным запрещено выносить на 
референдум вопросы о досрочном прекращении или продлении 
срока полномочий федерального президента, «нижней» палаты 
Федерального Собрания РФ, о проведении досрочных выборов 
Президента РФ и депутатов Государственной Думы РФ, либо о 
перенесении сроков проведения таких выборов; об избрании, о 
назначении на должность, досрочном прекращении, 

                                           
‡ Данная проблема применительно к региональным и местным референ-

думам решается предоставлением права инициативной группе заключать с лица-
ми, осуществляющим сбор подписей избирателей, соответствующий договор, 
однако остается нерешенной в процессе инициирования федерального 
референдума. 
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приостановлении или продлении полномочий лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации о досрочном 
прекращении или продлении срока полномочий органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, о приостановлении осуществления ими 
своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в 
органы государственной власти субъекта РФ, органы местного 
самоуправления, либо об отсрочке указанных выборов; о персо-
нальном составе региональных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления; об избрании депутатов и 
должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и 
об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче 
согласия на их назначение на должность и освобождение от 
должности. Рассматриваемые ограничения ведут к конфликту 
между «государством» и населением. Так, в 2013 году жители 
Омской области предприняли попытку проведения референдума 
по вопросу о структуре ОМСУ на территории региона, но полу-
чили отказ «государственных» органов в инициировании референ-
дума. В своем определении по данному вопросу Конституционный 
Суд РФ установил, что вопросы определения внутренней структу-
ры органов местного самоуправления могут решаться на уровне 
муниципальных депутатов [28]. Учитывая то, что местное само-
управление не относится к органам «государственной власти», а 
референдумы являются высшей формой проявления народного 
суверенитета, данные ограничения сомнительны с точки зрения 
демократических практик и демонстрируют негативное отношение 
«государства» к институту референдума. Данное замечание 
следует отнести и к запрету на отзыв населением с помощью 
референдума должностных лиц, благодаря чему последние полу-
чают возможности для бесконтрольного правления. Попытка 
инициирования референдума в 2015 году по вопросу ответствен-
ности «государства» за проводимую в стране политику закон-
чилась уголовными делами относительно их инициаторов, кото-
рые были обвинены в организации экстремистского сообщества. 

В-восьмых, «государство» чрезмерно политизирует процедуру 
назначения референдума. Политизация достигается вовлечением в 
процесс инициирования федерального референдума регионального и 
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федерального парламента, «главы государства», Правительства РФ и 
ЦИК РФ, то есть политических акторов, с правовой стороны, не 
наделенных функциями конституционного судопроизводства§.  

В-девятых, возможностью федерального президента, заблоки-
ровать проведение федерального референдума через Конститу-
ционный Суд РФ: «глава государства» не позднее чем через 
10 дней со дня поступления документов, на основании которых 
назначается референдум, направляет их в Конституционный 
Суд РФ с запросом о соответствии Основному закону РФ 
инициативы проведения референдума по предложенному вопросу 
(предложенным вопросам) референдума. При этом Президент РФ 
не лишается права обращения в Конституционный Суд РФ в 
случае, если последним уже выносилось решение по вопросам 
выдвижения процедуры референдума, что в условиях функциони-
рования судебной «вертикали» создает возможности давления на 
орган конституционного судопроизводства.  

Следует обратить внимание также на следующее обстоятель-
ство, подчеркивающее место института референдума в российской 
политии – Российское «государство» обременяется обязанностью 
выносить на референдум только вопросы: а) связанные с приня-
тием Основного закона страны, б) предусмотренные международ-
ным договором Российской Федерации.  

И, experimentalucifera. Несмотря на ряд недостатков [51, с. 3], 
референдумы часто используются в западноевропейских странах, 
напоминая государству об его обязательствах перед обществом и 
заставляя его искать сближение с народом [15, с. 238]. Так, в 
Швейцарии референдум стал неотъемлемым атрибутом полити-
ческой жизни и важнейшим средством решения государственных и 
общественных задач [10, с. 6].В США, Нидерландах, Канаде референ-
думы используются на региональном уровне, позволяя обеспечивать 

                                           
§ Данные органы получают возможность создать согласительную 

комиссию по разрешению спора о компетенции в связи с выдвижением 
референдума, оставляя при этом право разрешения вопроса о регистрации 
инициативной группы по проведению референдума законодательному 
(представительному) органу государственной власти субъекта РФ – одному 
из слабых звеньев в российской моноцентрической конструкции. 
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баланс в системах несущих основную политическую нагрузку, хоть и 
не могут в полном объеме являться exemplum [50, с. 4–5]. Население 
«старых» демократий могут выносить на референдум широкий круг 
вопросов. Например, швейцарцы на местный референдум, как 
правило, выносят вопросы: а) принятия или изменения учреди-
тельного акта муниципального образования; б) изменения границ 
коммуны; в) принятия муниципальных нормативных актов; 
г) заключения межмуниципальных договоров и участия в ассоциа-
циях; д) доходов и расходов из муниципального бюджета, иные 
вопросы распоряжения муниципальной собственностью, в том числе 
муниципальными предприятиями; е) созыва и роспуска коллегиаль-
ного представительного органа местного самоуправления [13]. 

Институт обращения граждан также нельзя отнести к разряду 
контрольных [32]. В кратологической парадигме работа по рассмо-
трению обращений и жалоб граждан выгодна «государству», так как 
усиливает его арбитражный потенциал и способствует патерна-
лизации социума. К тому же большинство обращений не связано с 
политическим контролем и имеют утилитарный характер. 

С процессом укрепления «вертикали власти» количество 
обращений, направляемых Президенту РФ, выросло. Как отмечает 
К. В. Подъячев: «… нельзя не отметить и такой тенденции, как 
постепенный неуклонный рост количества обращений на имя 
Президента РФ … и одновременное снижение, хотя и намного 
более медленное, количества обращений в Правительство.<…>по 
мере усиления государства у граждан стала появляться 
уверенность в том, что власть (по крайней мере, верховная власть 
в лице Президента) способна помочь им в решении наболевших 
проблем, и они стали всё активнее обращаться к ней» [Ibid]. 
Увеличение обращений, направляемых «главе государства», может 
свидетельствовать об интуитивном понимании гражданами-
подданными сущности процессов «вертикализации» политических 
отношений, раскрывающейся в снижении эффективности полити-
ческих структур низового уровня. При этом наблюдается 
следующая картина: количество обращений Президенту РФ резко 
возрастает после «выборов», когда пост занимает новый (новый-
старый) государь, что обусловлено эффектом «ожидания», –  
граждане-подданные рассчитывают на то, что «глава государства» 
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в начале деятельности будет более чувствителен к их проблемам. 
Эффект ожидания свидетельствует как о «президентской пере-
грузке»**, так и о сохранении патерналистских настроений в 
обществе, ориентации населения на сакрализированного лидера, а 
не на собственные ресурсы, низведении контроля за функциони-
рованием политических институтов до решения частных проблем 
и «прошений», нацеленных на обеспечение удовлетворения 
минимальных потребностей индивидов. 

В уставах многих государственных и муниципальных образо-
ваний предусмотрено право граждан на участие в обсуждении 
проектов региональных законов, городских нормативных 
правовых актов, проектов планов и программ социально-
экономического развития территорий, бюджетов и т. д., 
которое также следует рассматривать в рамках реализации ими 
«контрольных» полномочий.  

Анализ практики реализации данных мероприятий 
свидетельствует о слабой заинтересованности их проведения как 
со стороны «учреждений», так и населения. Отсутствие большого 
интереса к подобным акциям со стороны «государственных» и 
муниципальных органов может быть продиктовано тем, что их 
представители-служащие суверену не желают предстать перед 
общественностью в качестве подотчетных или, в крайнем случае, 
«обвиняемых», снизойти до уровня служителей населения. В тоже 
время «граждане» сами не испытывают заинтересованность в 
каких-либо контактах с представителями государевых «учрежде-
ний», а к эффективности «всесословных собраний» проявляют 
скепсис. В значительной степени скептическое отношение населе-
ния к обсуждению проектов региональных законов, городских 
нормативных правовых актов, проектов планов и программ 
социально-экономического развития территорий, бюджетов и т. д. 
связано с процессом «вертикализации» российской политии, 
усилившим их легитимирующую и пропагандистскую сущность††. 

                                           
** Данный термин мы применяем по аналогии с термином 

«правительственная перегрузка», использованного Э. Кингом и Р. Роуз [49].  
†† Отчетливо пропагандистская сущность данного института проявилась 

в процессе введения института «сити-менеджера». 
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В этой связи обратимся к выводам диссертационного исследования 
А. А. Стародубова, отмечающего не только низкую репрезента-
тивность, несовпадение целей взаимодействия участников обще-
ственных слушаний, но и скудость коммуникации общественных 
слушаний, которые «не поощряют участие граждан в социально-по-
литической жизни, предоставляют им мизерные возможности влия-
ния на процессы принятия общественно значимых решений, вос-
производят социальную напряженность и отчуждение» [42, с. 18]. 

Институт отзыва депутатов и других выборных лиц в 
течение последнего времени претерпел существенную трансфор-
мацию и de facto был ликвидирован. Депутат, член выборного 
органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления, может быть отозван только в случае 
признания его конкретных противоправных решений или действий 
(бездействий) в судебном порядке, при выражении ему недоверия 
не менее половины «избирателей», зарегистрированных в муници-
пальном образовании (избирательном округе). Схожий механизм 
действует и в отношении отзыва главы субъекта РФ, лишая права 
граждан-подданных отозвать главу исполнительной власти ре-
гиона. Установленные требования по отзыву должностных лиц не 
идут в сравнение с результатами голосования и являются завы-
шенными: на прошедших 14 октября 2013 года «выборах» глав 
регионов, последние набрали голосов меньше, чем установленные 
законом требования в отношении института отзыва. Так, на 
выборах в Белгородской области явка составила 47,89 %, результат 
Е. С. Савченко – 77,85 % голосов; в Брянской области явка соста-
вила 34,36 %, результат Н. В. Денина – 66,67 % голосов; в 
Новгородской области явка составила 30,10 %, результат С. Г. Ми-
тина –  75,95 % голосов; в Амурской области явка составила 33 %, 
результат О. Н. Кожемяко 77,3 % голосов; в Рязанской области явка 
составила 34,99 %, результат О. И. Ковалева 64,76 % [9, с. 75-77]. 

Институт роспуска представительных коллегиальных орга-
нов населением не предусмотрен ни на федеральном, ни на регио-
нальном и местном уровнях, что не позволяет «гражданам» проти-
востоять корпоративным интересам «народных представителей».  

Невозможность полноценного контроля за «государствен-
ными» и муниципальными органами со стороны населения ведет к 
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естественному снижению эффективности функционирования 
управленческих структур и к появлению протестного движения. 

Протестное движение можно рассматривать как крайнюю 
легитимную форму гражданского участия, используемую для до-
несения до государства информации о проблемах граждан и 
защиты их политических прав. Как указывают Д. Коэн и Э. Арато, 
«требования отдельных лиц по поводу соблюдения их основных 
прав останутся не услышанными, если они не будут поддержаны 
публичными дискуссиями, собраниями и, во многих случаях, 
общественными движениями, практикующими гражданское 
неповиновение» [14, с. 506].  

Значительную работу по исследованиям протестного движе-
ния в России провели российские исследователи Д. Н. Верхотуров 
и К. В. Подъячев [6; 33]. В своих работах, исследователи социаль-
ных протестов указывают, что активное протестное движение в 
России началось с проведением политики монетаризации льгот в 
2004 году, а после 2005 года протесты начали приобретать инсти-
туциональные формы, функционально ориентированные на защи-
ту прав дольщиков, защиту экологических объектов, недопущение 
ограничении ввоза и эксплуатации «праворульных» автомобилей и 
разрушения исторических построек в городах и т. п.  

Занепало большинство протестных движений, сформиро-
вавшихся в 2005 году, а также «новых» движений и сегодня сохра-
няют раздробленный характер и институциональную неоформлен-
ность – не имеют лидеров, не координируются из единого центра, 
работа активистов осуществляется «от случая к случаю», активисты 
подвержены внешнему воздействию, большую их часть можно 
нейтрализовать разовыми уступками, административным воздейс-
твием, материальной «помощью». Многие из активистов протестов 
не верят, что могут достигнуть поставленной цели.  

В статье «Протестное движение в России "нулевых": генезис и 
специфика» К. В. Подъячев акцентирует внимание на интенсивность 
протестного движения в 2007 году, а также на виды протестов [33]. 
Проведенный исследователем приблизительный расчет числа 
протестных акций демонстрирует готовность россиян бороться не с 
причинами, вызывающими проблемы, а с их следствием; традицион-
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ное дистанцирование населения от всего политически организо-
ванного, связанного с контролем за деятельностью «государства».  

Данное заключение подкрепляется исследованием в 
экспериментальном регионе (Таблица 2)‡‡. 

 
Таблица 2. 

 
В каких акциях протеста Вы согласились бы принять 

участие? Необходимо расставить предпочтения – баллы от 0 до 5  
 

Вид протеста Сумма баллов/ Средний 
балл** 

Май 2015 Апрель 2016 

1. Бытовые протесты (ЖКХ, транспорт и т. д.) 929/3,13 732/2,53 

2. Экологические протесты 910/2,97 808/2,79 

3. Протесты в сфере трудовых отношений 892/2,92 817/2,82 
4. Политические протесты (ограничение 
политических прав и свобод) 

613/2,00 500/1,72 

5. Национальные протесты  446/1,46 335/1,16 
6. Религиозные протесты 323/1,06 207/0,71 

7. Иные протесты (чел.) 0/0,00 1*/0,00 
8. Ни при каких обстоятельствах участвовать в 
акциях протеста вне зависимости от вида не 
буду (чел.) 

35/11,44 29/10 

9. Затрудняюсь ответить (чел.) 12/3,92 7/2,41 

10. Отказ ответить (чел.) 25/8,17 12/4,14 
 

* против гей-парадов; для пунктов ** 8,9,10 – процент респондентов. 
 
Результаты социологических исследований свидетельствуют о 

том, что граждане России небезразличны к трудовым, эколо-
гическим и так называемым «бытовым протестам», охватывающим 

                                           
‡‡ Массовые опросы проводились в Амурской области в мае 2015 (первая 

волна, опрошено 306 респондентов) и в апреле 2016 года (вторая волна, опроше-
но 290 респондентов). Выборка респондентов случайная. Статистическая 
погрешность не более 3 процентов. 
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довольно широкий спектр проблем – от повышения цен на 
продовольствие до самоуправства административных органов и т. п. 
Интерес к политическим протестам проявляют немногие. В течение 
последних лет в политическом пространстве России прошли 
протесты «Марш несогласных» (позднее «Стратегия 31») и «За 
честные выборы», объединившие представителей различных поли-
тических сил и отдельных граждан, считающих недопустимым авто-
кратизацию политического климата России, выступающих за прекра-
щение цензуры, отмену дискриминационных «новаций» в избира-
тельном законодательстве, освобождение политзаключенных и т. д.  

«Марш несогласных» впервые был инициирован ОГФ в 
декабре 2005 года и приурочен ко «Дню Конституции РФ». Часть 
акций вызвала общественный резонанс, как в силу массовости, так 
и подавления со стороны ОМОНа. В течение 2005–2008 годов 
«Марши несогласных» были проведены более чем в 20 городах 
России и, в дальнейшем, к 2009 году, трансформированы в «Дни 
несогласных».Вместе с тем, «Марши несогласных» как форма 
выражения гражданской позиции [19] так и не вызвала интереса у 
населения: более половины (от 51 % до 66 %) респондентов ничего 
не слышали о маршах; от 19 % до 34 % – к ним отнеслось с 
безразличием; с одобрением - от 6 % до 30 %; с неодобрением – от 
3 % до 27 % [1;2; 3; 17; 30]. Схожие результаты дает анализ 
протестов «За честные выборы»: слышало о них около 30 % 
респондентов, одобряют - 22 %, большинство относится к ним 
безразлично [18]. 

По данным, полученным в экспериментальном регионе, не 
более 10 % населения выражают возможность участия в поли-
тических протестах. Сложившаяся ситуация не свидетельствует о 
назревании «революционной обстановки» в России не только по 
причине слабого интереса населения к политическим протестам, 
но и в силу того, что при оценке способностей людей включиться 
в протестные действия нельзя исходить из декларируемой ими 
готовности участвовать в протесте. Личный опыт участия в 
протестных действиях, – отмечается в исследованиях Института 
социологии РАН – имеет очень небольшая часть населения – 
около половины (53 %) от заявляющих участвовать вподобного 
рода акциях [11, с. 123]. Политическая протестная деятельность в 
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России связана с существенными издержками, оказывающими для 
большинства населения непомерно затратными. 

Таким образом, россияне не расположены использовать 
протестные акции как форму контроля за деятельностью «госу-
дарства», тем более выдвигать на них политические требования. 
Чаще всего они демонстрируют готовность к диалогу с 
Левиафаном, требуя переговоров с должностными лицами, после 
встреч с которыми, или хотя бы частичного удовлетворения 
требований, как правило, предпочитают закончить акцию.  

Казуальный характер протестов проявляется не только, когда 
statoпрямо не связано с нарушителями «социальной справедли-
вости»§§, но и когда является инициатором несправедливых 
решений. Например, протесты дальнобойщиков 2015 году, 
связанные с введением системы «ПЛАТОН», вводимой при 
содействии В. В. Путина, резко пошли на спад после частичного 
удовлетворения требований протестующих – снижения тарифа с 
3,73 рублей до 1,53 рубля за километр трассы; протесты 
дальнобойщиков 27 марта 2017 года также не привели к 
удовлетворению их требований. 

Немаловажную роль в возможности россиян использовать 
протест как форму контроля за деятельностью «государства» 
играет тактика самого «государства». Следует заметить, что 
«государство» в редких случаях идет на удовлетворение требо-
ваний протестующих***, что связано с авторитарным паттерном 
политической культуры россиян – уступки воспринимаются 
населением как слабость, а последняя несовместима с феноменом 
«власть». Конструктивный диалог с протестующими, как правило, 

                                           
§§ Протесты против недобросовестных застройщиков жилья заканчи-

вались всегда после встреч митингующих с главами субъектов РФ, их 
заместителями, или руководителями муниципальных образований – обеща-
ний представителей власти хватало до следующего протеста, после которого 
ситуация повторялась. 

*** Так, О. Радько отмечает: «…повышение транспортного налога или 
цены билета на электричку мотивировалось необходимостью компенси-
ровать затраты или заткнуть бюджетную дыру. Однако, видя протесты 
населения, государство моментально отказалось от повышения налогов и 
цен, быстро найдя другие источники доходов» [36]. 
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исключение из правил. В подавляющем большинстве случаев 
«государственные» органы и ОМСУ предпочитают акции: а) не 
замечать и блокировать их информационно (информация о много-
тысячной антикоррупционной акции 26 марта 2017 года, 
прошедшей более чем в 80 городах России и протестах дально-
бойщиков против системы «ПЛАТОН» 27 марта 2017 года не 
упоминалась ни одним центральным телеканалом); б) преду-
предить созданием препятствий для их проведения, например, 
организацией на том же месте альтернативной «провластной» 
акции, концерта, ярмарки и т. п.; в) купировать с помощью 
обещаний расследования случаев нарушения законности (создания 
специальных комиссий, приглашения экспертов и т. п.)†††; г) разру-
шить организационно с помощью сепаратных переговоров с 
лидерами оппозиционных групп; д) не допустить, блокированием 
места проведения акции, задержанием основных лидеров движе-
ний ещё на подходе, что можно было наблюдать на примере 
«Маршей несогласных», «Тракторного марша» и т. п.  

Физическое подавление «государство» применяет редко, но 
отчетливо наблюдается тенденция применения силы к протесту-
ющим в дальнейшем. Так, если «силовое регулирование» протес-
тов в основном применялось к участникам акции «Марш 
несогласных»; демонстрантам акции «За честные выборы»; 
митингующим автомобилистам во Владивостоке, заставивший 
участников протеста выдвинуть требования официального призна-
ния России фашистским государством; мирно митингующим 
против коррупции и терроризма жителей Назрани и др., то в 
настоящее время практически ко всем выражающим несогласие. 
Формирование «государством» иллюзий готовности идти на 
уступки или встать над «схваткой» ушли в прошлое, уступив место 
«оперативному реагированию» репрессивных органов – от судов и 
полиции до различного рода патриотических групп. Первые (суды) 
выносят неправомерные решения и необоснованно используют 
насилие (полиция) [4; 23; 34], вторые – нападают на представителей 

                                           
††† Результат предсказуем: через несколько лет будет вынесен вердикт: 

никаких нарушений не было, государство или силовые структуры 
действовали строго по закону. 
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оппозиции. На основании изложенного можно сделать вывод, что 
готовность «государства» к переговорам в большинстве случаев 
ниже, чем у участников протестов.  

Сегодня можно говорить о том, что в России протестное 
движение продолжает приобретать институциональный характер, в 
протесты вовлекаются новые уровни политии, в частности 
муниципальные. Показательным в данном плане является объеди-
нение в марте 2016 года нескольких протестных групп на юго-
западе Москвы в движение «Комитет-42», выступающее против 
точечной застройки. Однако, вряд ли можно согласиться с 
Е. М. Шульман, что нарастающие социальные протесты – это в 
полном смысле политические протесты [37], скорее они представ-
ляют собой способ донести до суверена информацию о критическом 
положении соответствующей социальной группы, получить помощь 
от «доброго царя» в разрешении накопившихся проблем. 

Нельзя сказать, что суверен-государство и бюрократия на 
местах не обеспокоены протестным движением‡‡‡. В условиях 
декларативности демократии и гибридности режима stato усили-
вает давление на протестующих. В арсенал методов нейтрализации 
протестного движения, кроме силового регулирования, входят и 
другие способы – стимулирование апатии населения ко всему 
политическому, незаконное несогласование акций, перенос реали-
зации требований на будущее, игнорирование протестов, а также 
дискредитация оппозиции связями с Западом, усиление пропаган-
ды и запугивание населения [20]. Арсенал используемых методов, 
с точки зрения «государства», дает положительный эффект, но 
объективно загоняет ситуацию в тупик. В данном случае 
показательны результаты опроса в экспериментальном регионе. 

                                           
‡‡‡ Хотя обеспокоенность «государства» представляется минимальной. 

Все более частое использование силовых способов подавления акций про-
тестов, очевидно, внушает «государству» превосходство перед населением, а 
население, в тоже время, демонстрирует покорность, укладывающуюся в 
некрасовский тезис, запечатленный в поэме «Кому на Руси жить хорошо»:  
Люди холопского звания -  
Сущие псы иногда:  
Чем тяжелей наказания,  
Тем им милей господа[22]. 
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Если в мае 2015 года готовность участия респондентов в 
политических протестах оценивалась в 2,00 балла из 5,00 возмож-
ных, то в апреле 2016–1,72 (См. Таблицу 2.). 

К тому же «государство» эффективно формирует неблаго-
приятную для протестов среду с помощью механизмов депри-
вации. Данный процесс осуществляется, во-первых, с широким 
использованием кинематографа: демонстрации фильмов о «лихих 
90-х» и «славном советском прошлом», проведения парадов в духе 
советского периода, стимулирующих отказ населения от демокра-
тической трансформации и препятствующих осознанию людьми 
критического советского прошлого, или, в лучшем случае, 
переводящих критическое осмысление истории в формат носталь-
гии. Во-вторых, с помощью ограничения возможности получения 
людьми знания в сфере развития социально-политических систем 
зарубежных стран и демонстрации «кризиса» европейской и 
американской цивилизации. В-третьих, создания иллюзии выхода 
из «кризиса», при витализации в сознании населения скорого роста 
его благосостояния – «надо лишь немного потерпеть». 

В результате, население демонстрирует поразительную терпе-
ливость, неадекватно оценивает собственное социально-эконо-
мическое положение – «свое материальное положение считают 
«средним» более половины (54 %) тех, кому хватает денег только 
на еду, когда покупка одежды вызывает затруднения и 80 % тех, 
кому хватает на еду и на одежду, когда товары длительного 
пользования недоступны», что приводит к неучастию населения в 
протестах, когда они становятся вероятными [11, с. 121]. 

О слабой вероятности трансформации бытовых протестов в 
политические, свидетельствуют и выводы проф. Н. Е. Тихоновой, 
которая исследовав российских модернистов и постмодернистов 
пришла к выводу, что даже данные группы российского социума, 
являющиеся движителями демократической модернизации, в своем 
большинстве не разделяют базовые демократические ценности, 
ориентированы на утилитарный характер отношений с «государ-
ством» и участие в «движениях одного требования» [43, с. 50-51]. 
Очевидно, что Н. Е. Тихонова делает выводы в отношении 
невозможности демократической трансформации («демократичес-
кой революции») в России, но возможна ли в «стране революций» 
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«революция авторитарная»? Представляется, что в ближайшей 
перспективе – нет. Традиционалистские этакратические протесты 
способны лишь вызвать ускорение гибридизации авторитарного 
«государства» и усилить ресентимент. Вместе с тем и данный 
вывод не так однозначен – с одной стороны, россияне продолжают 
пребывать в состоянии летаргии, массовая волна восстаний 
сомнительна даже в условиях кризиса, а вероятные очаговые, 
точечные выступления, не поколеблют систему; с другой стороны, 
в социуме продолжает созревать установка на необходимость 
трансформации [16]. 

Отказ большей части населения от участия в контроле за 
«государством», фантомность «гражданского контроля» ведут к 
негативным последствиям как для суверен-государства, так и для 
населения в долгосрочной перспективе. Последствия безответ-
ственности населения за происходящий процесс в России 
известны. Самые драматичные из них – Великая Октябрьская 
социалистическая революция и крах Советского Союза. Трагедии 
вызревали десятилетиями и были неразрывно связаны с 
неспособностью населения обуздать самодержавное государство, с 
безответственным доверием Левиафану. Рассчитываться пришлось 
в полном объеме: советский режим унес более 20 миллионов 
человеческих жизней, исковеркал судьбы сотен миллионов людей; 
в результате краха Советского Союза миллионы людей оказались 
«травмированы», сотни тысяч пострадали в локальных войнах и в 
криминальных происшествиях; оказавшийся в аномийном сос-
тоянии социум начал вырабатывать механизмы примитивной 
адаптации [47, с. 38–45], в лучшем случае, тормозящие его 
развитие и усиливающие негативное влияние внешней среды. 
Однако, несправедливо было бы считать, что протесты в России не 
имеют тенденцию к медленному росту и не приобретают идеоло-
гические черты, тесно связанные с либеральной доктриной – 
ограничение прав и свобод населения неминуемо приводит к их 
защите последним.  

 
Вывод  
Институт гражданского контроля в России существует 

формально, имеет вертикальную направленность «сверху–вниз» и 
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является пародией на гражданский контроль, характерный для 
демократических стран; слабая горизонтальная коммуникация 
между гражданскими агентами в summasummarumтакже 
подчинена Regis voluntas. Декларированные политические права в 
сфере контроля нуллифицированы как законодательной нормой, 
так и соответствующей политической,экономической и социо-
культурной средой. Наблюдается усиление тенденции противо-
стояния государства и его «учреждений» гражданским активистам 
как с помощью принятия нелегитимных решений, так и использо-
вания репрессивных практик и запугиваний. Нарастающая 
разбалансированность системы «государство – "граждане"» усили-
вает процессы негативной политической нестабильности в России. 
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